Kære kunde!
Hermed vores pris- og sortimentsliste gældende fra 2015.
De er meget velkommen til at kontakte os såfremt De har produkt- og/eller emballageønsker som ikke er nævnt i prislisten,
herunder også økologiske produkter. Vores mål er at yde den bedste service til alle og være så fleksible som overhovedet
muligt.
Følgende forkortelser kan være anvendt i prislisten:
 # Ændringer
 NY Nyheder
 DP Dagspriser
 PB På bestilling
 MU Midlertidig udsolgt
Grundet svingende priser på bl.a. tomater, olie m.fl. kører vi med dagspriser på nogle af disse produkter. Hvis der ikke er
angivet nogen pris i vores liste, bedes De derfor kontakte os. Priser kan fastfryses ved indgåelse af aftale på mængde og
periode.
Salgs- og leveringsbetingelser
Bestilling:

Alle hverdage i tidsrummet kl. 8.00-16.00 pr.:
E-mail: info@psimport.dk Tlf.: 63 90 82 11 Fax: 63 90 82 12
Vi beder Dem oplyse vores varenumre ved enhver bestilling!

Leveringstid:

2 dage fra ordremodtagelse (ved lagervarer), hvis ordren er os i hænde
senest kl. 11.00. I særlige tilfælde leverer vi fra dag til dag.

Priser:

Excl. moms, frit leveret ved hele paller eller køb for min. kr. 5.000,00 excl. moms,
kan ændres uden forudgående varsel.

Fragt:

Vores fragtsatser er baseret på palle-levering til almindeligt lager. I de tilfælde, hvor transportøren
ikke på normal vis kan levere varerne, samt ved levering af f.eks. gavekasser med vin m.m. vil der
blive faktureret et fragtgebyr.
Hvis der ikke byttes euro-paller ved levering, faktureres efterfølgende kr. 60,00 excl. moms pr. palle.
Vær opmærksom på, at der ikke kan bytte flere paller end der er leveret/modtaget på den enkelte
leverance.

Fakturering:

Faktura fremsendes pr. e-mail, kan dette ikke lade sig gøre faktureres kr. 50,00 pr. faktura i
håndtering.

Betaling:

Netto 8 dage

Der tages forbehold for trykfejl, mangler og forsinkelser som følge af strejker, lockout, force majeure, krig, afgiftsændringer,
regerings- og/eller EU-indgreb samt andre forhold uden for vor kontrol. Tilbud er altid med forbehold indtil endelig
bekræftelse. Ved overskridelse af betalingsbetingelserne beregnes 1,5% i rente pr. påbegyndt måned fra fakturadato.
Vi ser frem til et godt samarbejde.
Med venlig hilsen
P. S. IMPORT ApS
Peder Svansø
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