
Tilbudsnr.:
JF Hillebrand Scandinavia A/S

Kunde : Foreningen af Danske Vinimportører Smakkedalen 4

Attention : Max-Henrik Krause 2820 Gentofte

E-mail : 1maxhenrik@gmail.com Reg. & VAT no.: 10325285

Dato :

fra til

Enhed Valuta Beløb

per flaske DKK 2,65

per flaske DKK 2,40

per flaske DKK 2,15

per flaske DKK 3,10

per flaske DKK 2,65

per flaske DKK 2,30

per flaske DKK 2,75

per flaske DKK 2,50

per flaske DKK 2,35

per flaske DKK 3,45

per flaske DKK 3,20

per flaske DKK 2,95

per flaske DKK 4,95

per flaske DKK 4,20

per flaske DKK 3,70

per flaske DKK 3,30

per flaske DKK 3,10

per flaske DKK 2,80

FCA per flaske DKK 1,20

Kølecontainer per flaske DKK 2,25

Fortoldning : DKK 300,00 per leverandør

Bemærkninger :
Vinliner Alle stykgodscontainere fra USA er udstyret med Vinliner

Afgang 1-3 gange om måneden.

Tillæg per flaske
Napa og Sonoma afhentning

Tillæg for reefer ex. Oakland Reefer afgang 4 gange årligt

USA FOB Oakland

Søfragt -  minimum

Søfragt -  fra 2500 op til 3499

Søfragt - fra 3500 og op

Argentina FCA Mendoza

Søfragt -  minimum

Søfragt -  fra 2500 op til 3499

Søfragt - fra 3500 og op

New Zealand FOB Auckland

Søfragt -  minimum

Søfragt -  fra 2500 op til 3499

Søfragt - fra 3500 og op

Chile FOB San Antonio

Søfragt -  minimum

Søfragt -  fra 2500 op til 3499

Søfragt - fra 3500 og op

Søfragt -  fra 2500 op til 3499Australien FOB Adelaide

Søfragt - fra 3500 og op

Stykgods

Sydafrika FOB Cape Town

Søfragt -  minimum

Søfragt -  fra 2500 op til 3499

Søfragt - fra 3500 og op

Priser Kommentar

Minimum 900 flasker

Søfragt -  minimum

27:04:2021

Godstype : Vin i flasker

JF Hillebrand Scandinavia  A/S transporttilbud

Betalingsbetingelser : 

Incoterms :

Underleverandør : Med mindre andet er aftalt, er tilbuddet baseret på Hillebrands frie valg af underleverandører.

Danmark

Efter individuel aftale med den enkelte importør

Gyldig :  01:02:2021

FOB havn eller FCA Mendoza

Det glæder os at fremsende nedenstående tilbud.

Tel: 0045 45288821

E-mail: e.krois@hillebrand.com

Ankomsthavn : København

Leveringssted : 

31:01:2022
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Alle opgaver udføres af JF Hillebrand Scandinavia A/S i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB2015).

++med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, skal hver transportordre indikere om forsikring skal tegnes.

Tillægsydelser :

JA / NEJ   

VInsurance :                             

(Forsikring)

VInsurance er JF Hillebrands all risk forsikringstilbud(pakke), specialudviklet til drikkevareindustrien.

En VInsurance forsikring giver tryghed via dens brede dækning. Med forsikringen administreret af JF Hillebrand undgår du 

unødigt tidsspild ved en mulig skade. Når du tegner forsikring gennem JF Hillebrands global netværk, kan du forvente hurtig 

survey og en smidig behandling af din sag fra det tidspunkt hvor dokumentation foreligger.

Forsikring : Kan tegnes efter ønske for 0,4% af CIF-værdien. Dækker pga. VinLiner også eventuelle varme- og kuldeskader opstået 

under transporten,
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Pladsleje :

offentlige afgifter forbeholder JF Hillebrand Scandinavia A/S sig ret til at revidere priser samt gyldighedsperioden,

uden forudgående varsel. 

Scandinavia A/S’s underleverandører.

Underleverandører :

opgaver. JF Hillebrand Scandinavia A/S er ikke ansvarlig for manglende eller fejlagtig fortoldning og ordregiver skal 

Fortoldning :

forholdet skyldes grov uagtsomhed udvist af JF Hillebrand Scandinavia A/S. Tilsvarende gælder for JF Hillebrand 

Generelt :

Kunden er indforstået med, at de ikke kan holde agenter, stevedorer og underleverandører til JF Hillebrand 

Scandinavia A/S ansvarlige for eventuelle skader. Det er desuden en fælles forståelse, at hvis sådan en 

ansvarligholdelse, på trods af ovenstående, alligevel bliver præsenteret, at agenten, stevedoren eller under-

leverandøren vil indtage samme retsstilling, heriblandt NSAB 2015, der dækker JF Hillebrand Scandinavia A/S.

Efter tømning af containeren står varerne frit i 5 arbejdsdage herefter bliver der afregnet DKK 50 per palle 

Tilbuddet er udformet i henhold til bekræftet booking og med mindre andet er anført, eksklusiv forsikring samt

omkostninger til fortoldning.

/eller valutakurser, samt væsentlige ændringer i JF Hillebrand Scandinavia A/S's produktionsomkostninger og/eller 

Forretningsbetingelser :

Tilbuddet er beregnet på basis af gældende fragtrater og valutakurser på tilbudsdagen. Ved ændring i fragtrater og Beregning af priser :

Generelle betingelser

Særlig opmærksomhed henledes på §2 netværksklausulen, §28 at krav mod speditøren forældes efter et år, og 

§14 at pante- og tilbageholdsretten omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres

Alle opgaver udføres af JF Hillebrand Scandinavia A/S i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige 

Bestemmelser (NSAB 2015). Bestemmelserne begrænser vort ansvar som kontraktspart i henhold til §3 B for 

bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til maksimalt SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragt- 

beløbet, og for alle andre tab til SDR 100.000 for hver opgave (§21).

Ved oplagring er vores samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§25). 

uanset handelsaftalens leveringsbetingelser. 

Det påhviler ordregiver at give JF Hillebrand Scandinavia A/S alle relevante oplysninger til brug for fortoldnings-

holde JF Hillebrand Scandinavia A/S skadesløs for enhver omkostning afholdt til told, afgift etc. Medmindre
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Danmark :

Denmark

Ordrehåndtering :

s.levinsen@hillebrand.com

Salg :

Økonomiafdeling :

T 45 28 88 21

Reg. & VAT no.: 10325285

T +45 45 28 88 88

copenhagen@hillebrand.com

Sebastian Levinsen

dkcacc@hillebrand.com

M 50 60 88 21

www.hillebrand.com

2820 Gentofte

Emil Krøis

Kontaktinformation

e.krois@hillebrand.com

Smakkedalen 4

JF Hillebrand Scandinavia A/S

T 45 28 88 29
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