KØBS- / SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER.
Vores leveringsbetingelser giver bl.a. mulighed for at opnå
Besparelser, hvor vi leverer varen direkte fra skib.
I øvrigt foretages køb og salg altid i henhold til DAKOFO`s
generelle købs- / salgs- og leveringsbetingelser.
Betingelserne kan ses på vores hjemmeside eller bestilles separat.
OPLAGRING HOS NAG

Levering til oplagring hos NAG betragtes som levering til senere salg til NAG med
muligt efterfølgende køb af et tilsvarende parti, hvis sælger skulle vælge dette.
Sælger betaler lagerleje efter NAG´s gældende regler, indtil endelig afregning har
fundet sted, ligesom NAG indtil dette tidspunkt er berettiget til at foretage fradrag for
svind jf. NAGS afregningsbetingelser.

BETALINGSBETINGELSER Netto kontant: med rettidig betaling løbende måned + 15 dage. Ved for sen betaling
pålægges rykkergebyr og der opkræves morarenter p.t. 14,75 % p.a.
Oplysning om rykkergebyr kan fås ved henvendelse til NAG.
For gæld der er mere end tre måneder gammel i forhold til faktureringsdagen, beregnes
ekstra rente som tillæg til den ovenfor anførte renteberegning.
Tillægsrenten udgør p.t. + 5 % p.a.
Indbetaling: Elektronisk til bank eller kontant i Landbotikken.
Udbetaling: Bankoverførsel til kundens pengeinstitut efter kundens henvendelse til
NAG.
EJENDOMSRET
Uanset levering har fundet sted, forbeholder NAG sig ejendomsretten til det leverede
indtil betaling har fundet sted.
PRISFASTSÆTTELSE

Priserne er dagspriser, der reguleres efter prisændringer på råvarer eller varens
indkøbspris.
Leveringsdagens pris er gældende, hvis ikke andet er aftalt.

KONTRAKTTEGNING

Alle kontrakter afvikles successivt i kontraktperioden og kan ikke overdrages til tredje
mand.
Kvantum er max. kg og kan kun øges ved genforhandling. Kontrakterne slettes ved
kontraktperiodens udløb.
Månedsfaktura udskrives primo hver måned for den foregående måned.
For fremsendelse opkræves 37,50 kr. incl. moms. Alternativt gratis via e-mail.

MÅNEDSFAKTURA

Betingelser for levering af sække- og pakkevarer på varetur.
Varerne leveres fragt frit ved min. 750 kg pr. leverance.
For brændsel og strøelse gælder særskilte leveringsbetingelser (oplyses ved
henvendelse).
BESTILLINGSTERMIN

Rettidig bestilling er senest 3 hverdage før levering på ordinær varetur. Bestilling
på mail til bestilling@nag.dk eller pr. telefon på hverdage (i butikkens åbningstider).
Ordinær varetur køres ugentligt i lokalområdet jævnfør varetursoversigt.
Omkostningstillæg ved for sen bestilling af sækkevarer kr. 250,- pr. leverance.
Varen leveres på paller med truck.
Paller debiteres med kr. 125,- og krediteres ved levering til afdeling (Helsinge eller
Borup) med kr. 50,-. Paller kan tages retur når vi i øvrigt leverer varer, blot der gøres
opmærksom på dette ved bestilling.

Leveringsbetingelser sækkevarer:
Levering af
Levering af
Tillæg ved evt. håndaflæsning

Rabat / Tillæg_________
Basispris
+ 300,- kr. pr. leverance
25,- kr. pr.100 kg

> 750 kg
< 750 kg

Leveringsbetingelser såsæd:
Levering af
Levering af

Rabat / Tillæg_________
Basispris
+ 300,- kr. pr. leverance

> 750 kg
< 750 kg

Betingelser for løs levering af foder, korn og råvarer.
BESTILLINGSTERMIN

Løsvare køres mandag, onsdag og fredag.
Rettidig bestilling er senest 3 hverdage før ønsket levering. Bestilling på mail til
bestilling@nag.dk eller pr. telefon på hverdage (i butikkens åbningstider).
Omkostningstillæg ved for sen bestilling af løs varer kr. 250,- pr. leverance.
Omkostningstillæg ved overbestilling kr. 500,- pr. leverance.
Manglende indblæsnings rør kr. 250,- pr. leverance (rør sælges til indkøbspris).
Afhentning af løs varer: Afhentning under 3 tons = 3 tons pris.

Leveringsrabatter løs foder:
Mængde i kg
Rabat i kr. pr. 100 kg
> 2.999
Basispris
3.000
55,00
6.000
65,00
9.000
70,00
12.000
72,00
Her udover kan der opnås rabatter på levering af råvarer direkte fra skib
Hele træk (ca. 30 tons): kr. 5,- pr. 100 kg. Halve træk (ca.14 tons): kr. 2,- pr. 100 kg.

Betingelser for levering af gødning i Bigbags og løst.
Alle priser er basis 3000 kg leveret.
Tillæg ved levering 0-2999 kg 20,- kr. / 100 kg
Rabat ved levering.
Mængde i kg
> 3.000
> 6.000
> 12.000
> 27.000

Rabat i kr. pr. 100 kg.
Basispris
7,50
15,00
30,00

Her udover kan der opnås rabatter på levering af gødning direkte fra skib
Hele træk (ca.30 tons): kr. 5,- pr. 100 kg. Halve træk (ca.14 tons): kr. 2,- pr. 100 kg
Salgs- og leveringsbetingelser er gældende pr. 1. December 2021.
Alle tillæg og rabatter er ex. moms.
Vi forbeholder os retten til ændringer uden forudgående varsel.

