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1. juni 2021 

Servicetillæg & Emballage. 

 

Miljøtillæg. 

Miljøtillægget bliver pålagt den første faktura pr. dag, hvis du har bestilt flere ordrer til 

levering samme dag, betaler du dog kun tillægget for den første faktura på dagen, selvom du 

skulle modtage flere fakturaer på denne dag. 

 Første faktura pr. dag bliver pålagt et miljøtillæg på 49 kr. 

 

Fragttillæg. 

Mindre leveringer beregnes et fragttillæg for fragt. 

 Levering < 500 kg. beregnes med et tillæg på 595 kr. 

 Levering => 500 kg. beregnes ikke med et tillæg for fragt. 

 

Tidslevering. 

Du kan bestille en tidslevering på din ordre. 

 Levering inden kl. 10.00 koster 895 kr. 

 Levering i et bestemt timeinterval koster 1.295 kr., eks. levering imellem kl. 8.00-9.00. 

 

Certifikat. 

Du kan bestille et certifikat på dit materiale som bliver sendt via E-mail. 

 Certifikater koster 100 kr. pr. materialelinje. 

 

Stålstempling. 

Du kan bestille stålstempling af dit materiale forudsat du også har bestilt certifikat. 

Du betaler pr. emne der stålstemples. 

 Stålstempling af 1-5 emner koster 300 kr. pr. stk. 

 Stålstempling af >5 emner koster 150 kr. pr. stk. 

 

Fakturatillæg. 

Du kan modtage din faktura fysisk eller elektronisk. 

 Fysisk faktura sendt med post, koster 79 kr. pr. faktura. 

 Elektronisk faktura koster ikke noget, eks. som pdf. 

 

Øvrige services. 

Øvrige servicetillæg i forbindelse med f.eks. savning af stål på mål, opstilling, skrot og 

forgæves kørsel, ej bestilt kranaflæsning, flere aflæsningssteder mv. vil blive debiteret 

særskilt. 
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Emballage. 

Disse priser er kun gældende for vores standard emballeringsmaterialer. 

 Lille format palle +2 x PP plast.      130 kr. 

 Mellem format palle +2 x PP plast.      183 kr. 

 Stor format palle +2 x PP plast.      287 kr. 

 Jumbo format palle +2 x PP plast.      600 kr. 

 WMS halv palleramme.         74 kr. 

 WMS palleramme.          90 kr. 

 WMS EUR halvpalle.          78 kr. 

 WMS EUR palle.        117 kr. 

 2 stk. løftestrop.          75 kr. 

 4 stk. løftestrop.        150 kr. 

 Lamella flex 2 mtr.          40 kr. 

 Lamella flex 3 mtr.          75 kr. 

 Lamella flex 4 mtr.          75 kr. 

 Lamella flex 6 mtr.        100 kr. 

 

 

Vi forbeholder os ret til at ændre i ovenstående satser uden forudgående varsel. 


