RABATMULIGHEDER HOS LASERTRYK.DK A/S
Her kan du læse retningslinjerne for at få rabat hos LaserTryk.dk.
Det afgørende, for dig som kunde er, at du finder markedets laveste trykpriser hos LaserTryk.dk,
uanset om du har fået rabat eller ej.
Vi gør opmærksom på, at listepriserne hos LaserTryk.dk i forvejen er blandt markedets suverænt
laveste. Vi har nemlig en volumen-strategi, hvor målsætningen er at tjene lidt på mange kunder.
Vi beder derfor om forståelse for, at vi ikke kan tilbyde store rabatter til alle kunder.
VOLUMEN-RABAT
Det betaler sig, at samle sine trykopgaver hos LaserTryk.dk.
Vi tilbyder nemlig en volumen-rabat. Det betyder, at desto mere du indkøber, desto højere rabat kan du opnå.
Køber du for 25.000 årligt, tilbydes du en rabat på 15 %.
Priserne er ekskl. moms.
SÅDAN FUNGERER DET
Du bestiller tryksager hos LaserTryk.dk som alle andre kunder – og betaler fuld pris.
Når du har købt tryksager for 25.000 kr. ekskl. moms indenfor de seneste 365 dage,
sender du en mail til rkt@lasertryk.dk.
Har du optjent retten til rabat modtager du en bekræftelse på, at du fremover får 15 % rabat på dine ordrer.
Der ydes ikke rabat på de første 25.000 kr.
Trykordrer der ikke opfylder nedenstående to betingelser, vil ikke blive talt med i rabatopgørelsen:
BETINGELSE 1 - KUN LISTEPRISER
Der ydes kun rabat på vores listepriser og almindelig produktionstider, som altid findes på www.lasertryk.dk.
Der ydes således ikke rabat på indhentede tilbud eller kampagnepriser.
Volumen-rabat-aftalen kan ikke kombineres med andre rabatter.
BETINGELSE 2 - BETALING TIL TIDEN
I rabatopgørelsen medtages kun ordrer, som er betalt til tiden.
Jeg håber, at vi med ovennævnte har skabt klarhed over rabatmulighederne hos LaserTryk.dk.
Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at sende mig en mail.

Med venlig hilsen
Ronni Thing
Kundeservicechef
rkt@lasertryk.dk
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