FRAGT OG EMBALLAGE
LEVERINGSBETINGELSER I HENHOLD TIL DAP INCOTERMS 2010

Bilpakker, special leverancer og andre muligheder - kontakt AB Byggeprofiler og forhør nærmere.
Anførte priser gælder kun brofaste øer.
Plannja
Tag og facade
Tagrender, Nedløb & Tilbehør

Plannja
Tag og facade
Tagrender, Nedløb & Tilbehør

Til forhandlers lageradresse

Til anden adresse end forhandlers lageradresse

Uden kran
0-9.999 kr.
Over 9.999 kr.

398,Fragtfri ugentlig
levering

0-9.999 kr.
Over 9.999 kr.

Uden kran

Med kran

750,+ stop 250,-

1.750,+ stop 250,-

Fragtfri

750,-

Emballage

Pris

Bur1 til tagrender og nedløb (returbar)

1.350,-

Euro-palle til tagrende tilbehør , plane plader og inddækninger pr. 1/1 (ej returbar)

175,-

Pallekrave (ej returbar)

75,-

Emballage pr. ordre (strøer, folie og pap) (ej returbar)

59,-

Special emballage til Plannja Trend pr. ordre (ej returbar)

1.500,-

1 Tagrende bure kan forekomme, forhør nærmere.

Modtagelse

Det er en forudsætning for levering på byggeplads eller privatadresse, at tilkørsels- og aflæsningsforhold hertil er egnede. Samtidig er det bestillers/købers
ansvar, at der ved levering er folk på pladsen til at modtage og kontrollere varen. Hvis ikke kan pålægges et gebyr på kr. 1.125,Deleveringer kan forkomme.
Ved levering skal der altid kvitteres for modtagelse på fragtbrev. Hvis varene efter aftale aflæsses uden kvittering, vil det være for kundens ansvar.

Mangler

I umiddelbar forbindelse med modtagelse, er køber forpligtet til at kontrollere leverancen for synlige fejl og mangler. Ved synlige fejl og mangler er det købers
pligt straks at meddele AB Byggeprofiler om dette, samt ved skriftlig påtegning på fragtbrev til chauffør. Gør køber ikke indsigelser i umiddelbar forbindelse
med modtagelse, kan der ikke senere reklameres over mangler.
Mangler, som ikke er synlige ved modtagelse skal meddeles til AB Byggeprofiler senest 7 dage efter modtagelse.
For øvrige vilkår og betingelser, se AB Byggeprofilers “Salgs- og leveringsbetingelser” på vores hjemmeside.

Returemballage

Tagrendebure returneres for kundens regning mod returafgift på kr. 675.
Tagrendebure afhentes kun fra trælasten. Bure krediteres i henhold til anførte skema.
AB Byggeprofiler afhenter kun bure retur efter aftale.
Bestil returneringsseddel hos kundeservice:
kundeservice@abbyggeprofiler.dk eller tlf: 9810 1111

Virkelyst 11, DK-9400 Nørresundby · Tlf: 9810 1111
info@abbyggeprofiler.dk · www.abbyggeprofiler.dk

Antal bure:

Krediteres med:

1-5 bure

1.000 kr. pr. bur.

6-15 bure

1.125 kr. pr. bur.

> 15 bure

1.250 kr. pr. bur.

