
 Leveringsbetingelser 
 

 

Priser 

Samtlige priser er ekskl. moms og andre 

afgifter. Alle leverancer sker til gældende 

listepriser.  

 

Pristillæg 

Ved større valutaudsving samt ændringer i 

priserne på ædelmetal, forbeholder vi os ret til 

at ændre prisen uden forudgående varsel. 

Priserne er baseret på valutakurs 

DKK/EUR=7,4604.  

 

Betalingsvilkår 

30 dage netto fra fakturadato.  

Ved betaling senere end forfaldsdato, må der 

påregnes et rentetillæg på 4 %. 

 

Leveringsvilkår 

For leverancer gælder Ex Works, Wuppertal, 

Tyskland. 

Når ikke andet er angivet anvendes  

Dansk Industris almene 

leverancebestemmelser NL17.  

 

Transporter 

Vi forbeholder os retten til at vælge 

transportmåde. 

Vi tager ikke ansvar for skader som sker under 

transporten. Alle transporter sker på købers 

ansvar. 

Emballage debiteres til købspris og tages ikke 

retur. 

Ved ordrer under DKK 1000,- excl. moms 

faktureres kunden et småordre tillæg. 

Annullering 

Ved annullering af en ordre på ikke lagerførte 

varer inden leveringen er sket, vil der blive 

opkrævet et gebyr på mindst 15% af 

ordrebeløbet. 

For specialtilpassede produkter opkræves et 

gebyr på 100%.  

 

Returvarer 

1. Kun sager hvor årsagen til returneringen 

ligger hos os, godkendes  uden 

omkostninger for kunden. Eksempler på 

dette kan være fejl-ekspedition eller 

fabriksfejl. 

2. Øvrige returvarer skal godkendes af os, 

(ordre & faktura nr. skal oplyses). 

Godkendte returvarer skal være uskadte, 

og må ikke være anvendt. Returvarer skal 

altid returneres i original emballage og må 

ikke være ældre end 60 dage fra 

leveringsdatoen. Med hensyn til returnering, 

må der påregnes et returgebyr på 30 % af 

prisen, dog minimum DKK 750,- til kontrol 

og eventuelt justeringsarbejde. Returvarer 

som ikke overstiger DKK 750,- tages ikke 

retur. 

3. Alle returvarer skal være påført vores 

returnummer samt indeholde følgeseddel. 

Dette er et krav for at tage varen retur. 

4. Returvarer, som ikke er påført vores 

returnummer sendes retur til afsender, som 

betaler omkostningerne. 

5. Returnering af specialtilpassede varer, 

samt ikke lagerførte varer, godkendes ikke.  

 

 

 

Hvidovre den 1 januar 2021 

Schmersal Danmark A/S 


