SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Bestilling

Varer kan bestilles på følgende måder:
E-handel: www.multiline.dk
E-mail:
ordre@multiline.dk
Telefon:
Sorø:
70 10 77 00
Randers:
87 11 14 00
Fax:
Sorø:
57 82 13 31
Randers:
87 11 14 14

Levering

Varer leveres i stueplan eller på rampe, hvis ikke andet er aftalt.
Varer leveres frit ved ordre på minimum kr. 1.750,00 ekskl. moms og afgifter til slutbrugere
og minimum kr. 4.500,00 ekskl. moms og afgifter til grossister.
Ordrer under minimumsgrænsen tillægges et fakturatillæg på kr. 95,00.
Ved anbrud på kartoner tillægges et gebyr på kr. 15,00 pr. anbrud.

Paller

Såfremt der ikke udveksles byttepaller ved levering, faktureres disse.

Priser & afgifter

Der tages forbehold for udefrakommende prisændringer og force majeure, som MultiLine A/S er
uden indflydelse på. Der tages ligeledes forbehold for ændringer af toldsatser, afgiftssatser, og
indgreb i henhold til dansk lovgivning.
De A-markerede varer i kataloget er afgiftspligtige, afgiften er ikke indregnet i prisen.
Emballageafgiften afregnes efter varens vægt. Afgiften er pt. kr. 19,20 pr. kg på engangsemballage,
og kr. 20,35 pr. kg på pvc-film. For bæreposer af plast er afgiften kr. 22,00 pr. kg, og bæreposer af
papir kr. 10,00 pr. kg (med indhold over 5 kg). PVC afgift på handsker udgør kr. 3,60 pr. kg. Der tages
forbehold for afgiftsændringer.

Transportskader

Konstateres der synlige fejl eller skader på den leverede vare, skal dette straks påføres fragtbrevet.
Alternativt skal modtagelse af varen nægtes.

Betalingsbetingelser

8 dage netto fra fakturadato. MultiLine A/S kan tilbyde PBS leverandørservice.
Ved forfalden saldo ser MultiLine A/S sig berettiget til at pålægge renter samt opkræve rykkergebyr.

Reklamationer

Konstateres fejl eller mangler ved den leverede vare, skal en eventuel reklamation være foretaget
uden ugrundet ophold. Modtagne varer bør straks efterses for eventuelle skader og defekter.

Returvarer

Kurante katalogvarer tages retur i original emballage indenfor 1 måned dog kun efter forudgående
aftale. Returvarer fratrækkes 15% af salgsprisen til dækning af fragt og lagerhåndtering samt pålægges kr. 95,00 i administrationsgebyr. Skaffevarer, fødevarer samt udgåede varer tages ikke retur.

Yderligere
information

Yderligere information kan fås ved at kontakte vores kontorer eller en af vores konsulenter.
Dette katalog erstatter alle tidligere udsendte kataloger.
Der tages forbehold for senere ændringer af sortiment samt ændringer af afgifter, tryk- og billedfejl.
Den senest opdaterede version af dette katalog samt MultiLines salgs- og leveringsbetingelser kan
altid ses på www.multiline.dk.
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Tryksagen er produceret på Novapress Silk
®
®
FSC 100 gram og Multiart Silk FSC 250 gram.
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