
Leverandør: CVR:14290400

Peter Skafte ApS

Peter Skafte

Park Alle 352-A

2605 Brøndby

Tlf: 43 27 00 00

peter@skafte.dk

Automat type: Royal Vendor G3

Automatnummer 45025

Antal produktknapper 9

Antal skakter 12

Forbrug dvale/spids/snit 200W / 700W / 400W

Højdexbredexdybde 204 x 95 x 86 cm

Dkr. 12,- 33cl dåser. F.eks. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Carlsberg Sport, Grøn Tuborg

Dkr. 20,- 50cl plastflasker. F.eks.Ramløse, Ramløse citrus

Dkr. 20,- 50cl plastflasker. F.eks. Coca-Cola, Coca-Cola zero, Fanta, Carlsberg Sport

Dkr. 20,- 40cl engangs glasflasker. Cocio chokolademælk

Aftale om sodavandsautomat

Peter Skafte ApS - Tlf: 43 27 00 00 - Mobil: 51 32 43 24 - Mail: peter@skafte.dk

For tiden er udsalgspriserne følgende:

Kunden kan med fordel tilmelde sig Dansk Retursystem på tlf. 43 32 32 32 , det er praktisk og helt gratis

Kunden afholder omkostninger til strøm og husleje, samt forsikring af automaten.

Den tomme emballage tilhører kunden, der selv står for returnering af denne.

Automatens udsalgspriser er med moms og pant.

ændre sortiment eller nedtage automaten uden varsel, hvis omsætningshastigheden er for lav.

Af hensyn til produkternes kvalitet forudsættes et vist salg fra automaten. Skafte forbeholder sig ret til at

måtte påføre kunden, hans ansatte, tredjeperson eller genstande og ejendom tilhørende disse.

Skafte fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade, som automaten eller installationen

Ved funktionssvigt skal Skafte snarest underrettes. Skafte yder ikke erstatning for driftsforstyrrelser.

Ønskes automaten efter opstilling flyttet, skal Skafte underrettes. Flytteudgifter afholdes af kunden.

Skafte er ansvarlig for vedligeholdelse, rengøring og opfyldning af automaten.

Udsalgsprisen bestemmes af Skafte og kan ændres uden varsel, dog normalt 1-2 gange årligt.

Automaten kan stilles til at modtage poletter, disse sælges af Skafte til prisen for dyreste produkt i maskinen

Hvis kunden ønsker lavere udsalgspriser end Skaftes listepriser, faktureres forskellen ved hver opfyldning.

Automaten leveres, opstilles og konfigureres omkostningsfrit for kunden af Peter Skafte ApS

Peter Skafte ApS har en skriftlig aftale med Carlsberg Danmark A/S om drift af automaten.

Automaten fyldes og serviceres af Peter Skafte ApS

nyværdien er ca. Dkr. 25.000,- + moms.
for lovlig installation af automaten, herunder 240v med jordKunden har ansvar for forsikring af automaten, 
Kunden kan ikke disponere over automaten ved udlån, salg, pantsætning eller lignende.Kunden har ansvaret 

Automaten ejes af Carlsberg Danmark A/S

Underskrift kunde: Underskrift leverandør

varslet udviddes desuden til 12 måneder.
Ønskes MobilePay og kortbetaling, opkræves der en månedlig betaling for dette: 350 kr. + moms. Opsigelses 
Ophører aftalen inden der er solgt 1000 enheder faktureres afhentnings omkostninger med 2.000,- kr.

Denne aftale kan af begge parter opsiges med 14 dages varsel, Carlsberg Danmark henter i såfald automaten.




