DK - GH
Generelle
forretningsbetingelser:
Vi leverer over hele Europa

Vi leverer:

Betalingen følger:

PRISER

LEVERING

+49 (0) 93 1/660 61-0
Udenfor åbningstiderne modtager en telefonsvarer ordrerne.

FAX
+49 (0) 93 1/660 61-11
Fax-ordreformular eller brev med fax.

INTERNET
www.folkmanis.de

E-MAIL

@

info@folkmanis.de

.

POST
Am Haag 11C
97234 Reichenberg
GERMANY/TYSKLAND

Send ganske enkelt bestillingskort, formular eller et Brev.

G

MINIMUM-ORDRE
€ 150,- (Første ordre med forudbetaling)
€ 50,-

IBAN-DE 43 7601 0085 0227 581850

normalt indenfor 2-3 dage
Forsendelsesomkostninger, se til højre. ➜

Leveringer i Europa sendes normalt mod forudbetaling. Ellers kan
vore regninger fra regningsdato indenfor 10 dage betales med:
Kreditkort, kontant eller check – dog uden fradrag. Ved for sen
betaling er vi berettiget til at beregne renter.

RETURADRESSE
Am Haag 11C
97234 Reichenberg
GERMANY/TYSKLAND
Tydelige mangler er ifølge § 377 HGB uomtvistelige, derfor send en
skriftlig klage inden 8 dage efter modtagelsen. For ikke-modtaget vare
yder vi efter vores eget valg enten en ny vare eller en tilgodeseddel
på mindsteværdien. Yderligere klager, uanset hvilken retsbegrundelse,
især også ved følgeskaderne af ikke-modtaget varer, vil ikke blive
erstattet, hvis der ikke overfor os kan bevises forsætligt- eller groft
sløseri.

Pakker der nægtes modtagelse kan vi ikke tage imod. Vi beder Dem
frankere returpakken eller ring til os, så vi sammen kan finde den
gunstigste løsning.

EXPORT
Leveringer i Europa
Vi leverer over hele Europa, der tillægges ikke yderligere told eller
afgifter dertil heller ikke til Schweiz (foruden yderligere lande udenfor
EU). Vore regninger modtager De i EURO, for Schweiz i CHF.

Kundens adresse:

Alle varer forbliver, indtil hele betalingen samt fordringer i
forretningsmæssige-bindinger med ordregiveren, vores ejendom.
Lov- og retsområde er Würzburg, Tyskland.

FORSENDELSESOMKOSTNINGER
Leverings- Ordretype
Forsendelsesgebyr
adresse
EUROPA Alle forsendelser
€ 14,90
EUROPA Restordre er ikke muligt. Venligst bestille påny
Alle forsendelser
CHF 9,90

 +  Alle forsendelser € 6,90
ingen
 +  Restordre

FORSENDELSESOM-

Er regninger uden moms muligt ???
- Kun hvis De eller Deres institution/firma har et gyldigt CVR-nr. og
dette ved ordren er blevet oplyst (foruden BRD/CH).
- Regnings- og leveringsadressen udenfor EU (udenfor CH) forligger.

Bestilling:

Kundenummer:

Denne netto-prisliste er uden moms (V.A.T.) og er kun gældende
for vore forhandlere, priserne er gældende til næste prisliste
udkommer. Normalt mister alle priser deres gyldighed i januar og
juli. Vi tager forbehold for pris- og trykfejl. Til Deres information
er alle priser i EUR.

Alle erstatningskrav ophører senest en måned efter skriftlig
tilbagevisning af klagen gennem os.

(Efterbestilling)

Kundenavn:

Første ordre
Forudbetaling

KOSTNINGER

Leverings- Ordretype
Forsendelsesgebyr
adresse
EUROPA 4-Pack
€ 14,90
EUROPA Restordre er ikke muligt. Venligst bestille påny
Alle forsendelser
CHF 9,90

Restordre
ingen


+ 
+

4-Pack
Restordre

BG, EST, FIN, GR, IRL, LV, LT, M, N, PL, P, RO,
E, S-north, SK, SLO, CZ, H, CY

Telefon:
e-mail:
Faktura til

(hvis ikke kundens adresse):

KUN TIL BETALING MED KORT:

Korttype:
Kortnummer:

Sendes til

(hvis ikke kundens adresse):

Kommentarer:

€ 6,90

ingen

*Please ask for freight rates for these countries:

SE-Nummer (CVR):

Fax number:

BETALING

Postbank Nürnberg
BIC: PBNKDEFF760

De bestiller pr:
TELEFON

&

Udløbsdato:
Underskrift:
Bekræftigelse:
Dato, Underskrift

