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Bufab Danmarks A/S’ generelle betingelser  
 
Foruden nedenstående leveringsbetingelser gælder alm. betingelser i henhold til Orgalime 
S2012 
 
Lagersortiment 
Vi forbeholder os ret til ændring i vort lagersortiment uden forudgående varsel. 
 
Priser 
Alle priser er excl. moms., fragt, afgifter og evt. ekspeditionsgebyr ol.   
Debitering sker iht. indgået aftale, ved rabataftale i henhold til leveringsdagens priser og 
betingelser. 
Prisreguleringer gennem kontraktens løbetid kan kun ske i hht. forandringer, som klart er 
uden for leverandørens kontrol. Eks. kunne være prisændringer på udbud/efterspørgsel af 
råmaterialer, nettoprisindeks, valutakursudsving samt ændringer i markedsvilkår, så som 
indførsel af antidumpingtold på produkter indeholdt i denne kontrakt. 
 
Certifikat 
Certifikater leveres gerne, forudsat at ønsket herom på forhånd er oplyst ved 
tilbudsberegning og ordre. Debitering sker efter aftale. 
 
Pakkeanbrud 
Vi leverer kun i hele pakker, evt. anbrud mod pristillæg efter aftale. De i kataloget 
angivne pakke størrelser er at betragte som vejledende. 
 
Emballage 
Fragtemballage debiteres til dagspris, og kan ikke returneres. 
 
Fragt 
Priserne gælder ab lager Albertslund, medmindre andet er skriftligt aftalt. 
 
Returvarer 
Returvarer modtages kun efter forudgående skriftlig aftale. 
Returnering af varer, som skyldes fejl fra vor side krediteres med 100 %.  
Godkendte returneringer af varer, som ikke skyldes fejl fra vor side krediteres med max. 
80%. Ved returnering skal kopi af den indgåede returneringsaftale samt kopi af følgeseddel 
eller faktura vedlægges. 
Skaffevare kan ikke returneres. 
Vigtigt! – UDEN forudgående aftale om returnering til Bufab Danmark afvises alle 
returleverancer til vores adresse og returneres for afsenders regning med mindre andet, 
undtagelsesvis, er skriftligt aftalt. 
 
Betalingsbetingelser 
Betalingsbetingelser iht. indgået aftale. Ved overskridelse af betalingsfristen debiteres 
morarente diskonto + 9 % 
 
Kvantum 
Ved specielt hjemtagne og producerede varer, tillades afvigelser på +/- 10% af 
det bestilte kvantum. Kvantum uden afvigelse gælder kun såfremt parterne udtrykkeligt har 
aftalt dette på forhånd. 


