
RABATTMÖJLIGHETER HOS LASERTRYCK.SE AB

Här kan du läsa om rättningslinjerna för att få rabatt hos LaserTryck.se.

Det avgörande, för dig som är kund är, att du finner marknadens lägsta tryckpriser hos LaserTryck.se, oavsett 
om du har fått rabatt eller inte.

Vi gör dig uppmärksam på att listpriserna hos lasertryck.se är i förväg bland marknadens lägsta.
Vi har nämligen en volym-strategi, där målsättningen är att tjäna lite på många kunder.

Vi ber därför om förståelse för, att vi inte kan erbjuda stora rabatter till alla kunder.

VOLYM-RABATT
Det lönar sig, att samla sina ordrar hos LaserTryck.se. 
Vi erbjuder nämligen en volymrabatt. Det betyder, att detsto mer du köper, desto högre rabatt kan du få.

Köper du för 25 000 på ett år, erbjuds du en rabatt på 15%.
Priserna är exklusive moms.

SÅ FUNGAR DET
Du beställer trycksaker hos LaserTryck.se som alla andra kunder- och betalar fullt pris.
När du har köpt trycksaker för 25 000 kr exkl moms inom 365 dagar, sänder du en mail till lpe@lasertryck.se.

Har du upptjänat rätten till rabatt mottager du en bekräftlese på att du framöver får 15% rabatt på dina beställningar. 
Ingen rabatt ges på de första 25 000 DKK.

Tryckordrar som inte uppfyller nedastående två krav, kommer inte att räknas med i rabatt uppgörelsen:

KRAV 1-  ENDAST STANDARDPRODUKTER
Det kan endast ges rabatt på våra standardprodukter och vanliga produktionstider, som kan ses på 
www.lasertryck.se. Det ges dessutom inte rabatt på inhämtade offerter eller kampanjpriser.
Volym-rabatt avtalet kan inte kombineras med andra rabatter.

KRAV 2- BETALNING I TID
I rabattordningen räknas endast ordrar, som är betalda i tid.

Jag hoppas, att vi med ovanstående har skapat klarhet över rabattmöjligheterna hos LaserTryck.se.
Har du några frågor, är du välkommen till att sända mig en mail.

Med vänliga hälsningar

Linda Pettersson
Kundrådgivare

lpe@lasertryck.se
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