
Salgs- og leveringsbetingelser

Lagerordrer 
Lagervarer leveres dagligt frit i hus ved køb for min. kr. 
2000 excl. moms. Alle ordrer under ovennævnte beløb 
tillægges ekspeditionsgebyr på kr. 350. Intern op-/
nedbæring kr. 500 pr. tons. 
Løse paller leveres på løftevogn til rampe/elevator eller 
trykkeri.

Returnering af varer 
Ønsker du at returnere leverede varer, opkræves 
et returgebyr på kr. 300. Skal varen afhentes af os, 
pålægges yderligere et distributionstillæg på kr. 
400 pr. påbegyndt 1000 kg. Returnering af 
fejlbestilte varer skal ske i original, ubrudt emballage 
inden 30 dage fra fakturadato. Returnering kan kun 
ske ifølge aftale. Fakturanummer og dato skal 
oplyses. Specielt hjem-tagne produkter tages ikke 
retur.

Skæring 
Vi kan tilbyde skæring af papir og karton i 
specialforma-ter. Plast og folie skæres i specialformater 
fra rulle til ark.

Fabrikationsordrer 
Fabrikationsordrer produceres specielt efter ønske og 
leveres direkte fra fabrik til modtagers rampe eller eleva-
tor. Kvantitet og leveringstid, spørg vor salgsafdeling. 
Samsortering med fabrikslagerordrer er ikke muligt.

Tillæg for fabrikations- og fabrikslagerordrer
Omlæsning til mindre biler pga. dårlige tilkørselsforhold 
pr. tons kr. 200. 
Ved opbevaring af varer på vort lager faktureres kr. 
60 pr. palle pr. påbegyndt måned.

Tolerancer på beordrede fabrikationskvanta 

Papir under 180 g:
Fra 1 til 5 tons 10 % 
Fra 5 til 10 tons 7,5 % 
Fra 10 tons og op 5 % 

Karton fra 180 g og op: 
Under 5 tons 15 % 
Fra 5 til 10 tons 10 % 
Fra 15 tons og op 5 %

Tolerancer ved min. og max. bestilling 
Ved min.bestilling ganges den generelle tolerance med 
2. Ved max. bestilling ganges den generelle
tolerance med 0,5.

Tolerancer på gramvægte 
Afvigelser i gramvægte er tilladelige, når de ikke oversti-
ger: 
Skrive- og trykpapir: 

8 % under 40 g 

4 % fra 40 g til 200 g 
8 % over 200 g 

Emballagepapir: 
8 % under 40 g
6 % for 40 g og derover 

Enkeltark og stykker af ruller kan ikke gælde som ret-
tesnor for vægten. 

Tolerance på format 
Formatafvigelser er tilladelige, når de ikke overstiger:
For ikke renskåret papir: 

+/- 0,4 % men må ikke overstige 3 mm
For renskåret/præcisionsklippet papir: 

+/- 0,2 % men må ikke overstige 3 mm

Tolerancer i øvrigt 
Mindre afvigelser i kvalitet, farve, egalitet etc. samt 
små sorterings- og aftællingsfejl er tilladelige. 
Mindre dele, der i højere grad afviger fra gennemsnit-

a- tet, kan ikke tjene til bedømmelse af en hel fabrik 
tion. For kulørt papir ydes i almindelighed ingen 
garanti for vandfasthed eller farvernes ægthed over for 
påvirkning af dags- og sollys.

Reklamationsbestemmelser 
Eventuelle reklamationer bør skriftligt eller pr. telefon 
fremsættes som følger: 
Synlige fejl: Umiddelbart efter modtagelse af partiet 
eller inden forarbejdning. 
Skjulte fejl: Umiddelbart efter fejlens tilsynekomst og 
inden partiet færdigforarbejdes.

Samsortering af lagervarer 
Ved afgivelse af samlet ordre til samtidig levering til 
én adresse, kan sortimentet samsorteres. 
Hvor brudte pakker leveres, beregnes altid brudt-pakke 
pris + 100%

Energi- og distributionstillæg 
Der opkræves et tillæg for alle leverancer på 5,9%.

Generelt 
De anførte priser er gældende dagspriser og kan 
ændres uden forudgående varsel. Dog vil mere gene-
relle prisstigninger blive varslet. 
Fabrikations- og fabrikslagerordrer sælges til leverings-
dagens pris. Der tages forbehold for eventuelle 
trykfejl. Alle priser er excl. moms. 
I øvrigt henvises til »General Trade Rules«.

Betalingsbetingelser 
Kontant medmindre andet er skrifligt aftalt. 
Betalingen skal være Papyrus A/S i hænde på forfalds-
dagen. Ved betaling efter forfaldstidspunkt på lignes 
2 % i rente pr. måned. 
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Bestrøget

1

Betegnelse: side: Betegnelse: side:

Chromolux 700 20

CyclusPrint 13

G-Print 10

G-Snow 7

LuxoMagic 17

LuxoSatin 8

MultiArt Gloss 15

MultiArt Matt 6

MultiArt Matt/G-Print 6, 11

MultiArt Silk 3

Poster Blueback 19

RePrint Matt 12

TerraPrint Gloss 19

TerraPrint Silk 14

UPM Sol matt 14
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