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Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?  

 
Screwpull proptrækkeren er udviklet af oliemanden Herbert Allen i 1979. I dag er varemærket Screwpull globalt aner-
kendt, og produkterne sælges i næsten ethvert industrialiseret land. Mange nye produkter er blevet udviklet siden introduk-
tionen af den første Screwpull proptrækker, og alle følger de traditionen for enkelthed, elegance og effektivitet. Via høj kva-
litet, unikt design, og en uovertruffen funktionalitet fastholder Screwpull sin førende position som producent af vin-, cham-
pagne- og bartilbehør. Screwpull er en højt respekteret aktør i vinkredse over hele verden, og proptrækkerne regnes af 
mange for verdens bedste. - Alt kan leveres med individuelt tryk og gravering, ligesom vi gerne levere en opgave pak-
ket i æske, eller kartonnage udarbejdet efter Deres krav, med logo og budskab efter opgave. Alle her nævnte priser er 
vejledende priser, inklusive 25 % moms. Dertil skal regnes omkostninger til levering, og eventuelle tiltag med hensyn til 
logo og pakning. Leverancer der beror på køb af mindre end kr. 2500,00 tillægges håndteringsgebyr på kr. 150,00, plus 
gældende fragt a b lager. 
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Salgs- og leveringsbetingelser: 
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Gælder fra 1. februar 2010. Vejl. priser i DKK 
 
Lever modeller - Metal trilogy - Classic - Tjener proptrækker - Vin- og bartilbehør – Champagnetilbehør 
 
1) SALGSBETINGELSER: Al salg og bestilling af produkter som bærer varemærkerne Le Creuset® eller Screwpull® til 
virksomheder i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland og Litauen (kunden) er underlagt de salgsbetingelser 
som publiceret i prislisten eller i handelsbetingelserne. Disse betingelser kan kun ændres skriftligt. Såfremt intet andet er 
aftalt, sker alt salg jf. normale salgsbetingelser, som kunden er bekendt med og til fulde har accepteret. Salget 
gennemføres, så snart vi godkendt kundens bestilling. 
2) PRISER: Der tages udgangspunkt i den til enhver tid gældende prisliste med forbehold for trykfejl samt ændringer uden 
foregående meddelelse. Der tages udgangspunkt i prislisten for det land, hvor varerne bliver leveret. 
3) FAKTURERING: I danske kroner, DKK, for Danmark. Fakturering sker til den pris, som gælder på leveringsdatoen. Ved 
proforma fakturering er fakturaen kun gyldig i tre (3) måneder fra fakturaens dato. 
4) BETALINGSBETINGELSER: Netto kontant. Modkrav fritager ikke kunden fra at betale skyldige fakturaer. Undladelse af 
betaling indenfor aftalt tid medfører automatisk, at alle fordringer forfalder til umiddelbar betaling, og vi forbeholder os ret til 
at debitere strafrenter for forsinket betaling  (indtil betalingen har fundet 
sted) svarende til en rate på en og en halv (1,5) gange gældende rentesats. Strafrenterne forfalder dog først til betaling, 
når der er fremsat formelt krav om beslutning vedr. opkrævning af ovennævnte strafrente. 
5) MINIMUMSBESTILLING: Danmark: Fragtfri levering ved køb af min. DKK 2500,00 pr. leveringsadresse. Ved mindre 
køb, betales administrationsgebyr på DKK 150,00. Det er muligt at bryde kolli, de fleste produkter kan brydes ned til ét stk. 
Anbrudsprisen er oplyst i prislisten og udgør nettoprisen plus 10 %. 
6) VAREBESTILLING: Varebestilling kan enten faxes, indtelefoneres eller mailes til kundeservice: Fax nummer: +45 
64713684 - Telefon: +45 64713608* - E-mail: info@danskerhvervsbeklaedning.dk  
7) FORSENDELSE: Bestilling af lagerførte normalvarer på hverdage inden kl. 9.30 tilstræbes leveringstid for Danmark den 
efterfølgende hverdag. Ved bestilling af større ordrer af ikke lagerførte varer er leadtime fra: Støbejern: 4 mdr., Stentøj: 5 
mdr., Screwpull: 5 mdr.. Disse tider er vejledende. Vi kan ikke holdes ansvarlig for forsinkede leveringer. 
8) RISIKO OVERGANG: Alle risici relateret til varerne og relaterede transporter, bæres af kunden fra og med det tids-
punkt, hvor varerne overgår i kundens varetægt/leveres på kundens adresse. 
9) RETUR: Returnering af varer foretages med alle transportomkostninger betalt af kunden, såfremt ikke andet er aftalt. 
Returvarer accepteres ikke uden forudgående attest. 
10) TILBAGEHOLDELSE AF EJENDOMSRET: Varerne forbliver vor ejendom, indtil fuld betaling inklusiv moms er betalt. 
Denne tilbageholdelse af ejendomsretten påvirker ikke tidspunktet for risikoens overgang (jf. paragraf 8 ovenfor), indenfor 
rammen for de betingelser som er aftalt mellem parterne (jf. paragraf 1 ovenfor). I egnede tilfælde skal køberen skriftligt 
informere alle personer, som indtræder som ejere, som efterfølgende kunder eller panthavere af varerne, om eksistensen 
af en paragraf som fastsætter tilbageholdelse af ejendomsretten. 
11) JURISDIKTION: I tilfælde af en tvist relateret til aftalen eller eventuelle konsekvenser som følge af denne, skal 
domstolene alene have jurisdiktion. 
12) GARANTI OG ANSVAR: Parterne udelukker i den grad det er muligt anvendelse af lovfæstede garantier. Den aftalte 
garanti skal udelukkende omfatte (og dette udelukker alle skader som følge af udeblevne indtægter eller driftstab som 
opstår for kunden) gratis udskiftning eller reparation af eventuelle defekte varer. Denne garanti gælder i seks (6) måneder 
fra og med varernes leveringsdato. I tilfælde af hel eller delvis undladelse fra vor side af at opfylde forpligtelserne, skal 
virksomhedens ansvar være begrænset til at dække direkte skader (dette udelukker alle skader som følge af udeblevne 
indtægter eller driftstab) som rammer kunden som en direkte følge af en sådan undladelse fra vor side til at opfylde sine 
forpligtelser. 
Vi kan ikke holdes ansvarlig, selvom dette er følgen af en årsag, som er forudsigelig, mulig at forhindre eller som kan 
overkommes, for hel eller delvis undladelse af at opfylde sine forpligtelser på vegne af vore eller tredje part således at 
opfyldelsen af virksomhedens forpligtelser vanskeliggøres og/eller fordyres, selv om årsagen ikke kan karakteriseres som 
en force majeure hændelse. 
 
Venligst 
Dansk Erhvervsbeklædning 
Dansk Skilte Reklame 
Korsvang Centret 
DK 5610 Assens 

   


