
Salgs - og leveringsbetingelser for 

engroskunder 

 

Piccoli ivs 

Stockflethsvej 8 

8400 Ebeltoft 

tlf. 29295547 hverdage 10-17.00 

CVR 38319884 

 

Salg af bl.a. kvalitetsvine, trøffelprodukter og pasta direkte 

importeret fra Italien.  

 

Vi giver gerne kommende erhvervskunder smagsprøver på 

vores vine og trøffelprodukter i Piccolis hyggelige butik på 

fiskerihavnen i Ebeltoft - ring for at aftale et tidspunkt eller 

brug kontaktformularen på vores hjemmeside: 

 

www.piccoli.dk  

 

Bank : Danske Bank reg. 3409 kontonr. 12143699 

 

Som erhvervskunde skal du have et CVR nummer og 

kreditgodkendes hos Piccoli ivs.  Du kan fremsende et link til 
din virksomheds regnskab, eller fremsende en kopi af seneste 

revisorgodkendte regnskab via e-mail.  

 

Vi giver 1 uges betalingsfrist fra fakturadato for 

kreditgodkendte kunder.  Er din virksomhed nystartet og endnu 

ikke har et offentliggjort eller revisorgodkendt regnskab, kan 

du stadig handle hos os. Du skal da forudbetale 

proformafaktura via bankoverførsel for de varer du bestiller, før 

vi afsender dem fra lager.  

 

http://www.piccoli.dk/


Varerne du kan se på hjemmesiden er lagerførte og kan 

normalt leveres inden for en uge med fragtmand eller 

pakkeservice.  

 

Du kan købe alle varer som er vist i vores leverandørers 

kataloger i hele kolli.  Der skal ved ikke lagerførte varer 

påregnes en leveringstid på op til 3 uger.  

 

Priser og antal per kolli oplyses ved fremsendelse af senest 

opdaterede prisblad.  Alle priser er angivet eksklusiv moms og 

inklusiv afgifter.  Vi tager forbehold for trykfejl, 

leverandørsvigt, udsolgte varer og force majore. 

 

Fri fragt i DK ved køb over 4000 kr eksklusiv moms.  Ved 

mindre køb tillægges fragtprisen i ordrebekræftelsen. 

 

Leverede varer forbliver Piccoli ivs ejendom indtil fuld 

fakturabetaling har fundet sted.  

 

Ved varemodtagelse skal din virksomhed kontrollere emballage 

for synlige skader.  Skader skal noteres på fragtbrevet og 

Piccoli ivs skal orienteres umiddelbart efter, at du har 

konstateret skaderne.  Vi vurderer om varerne skal retur eller 

kasseres. 

 

Din ordre er bindende når den er modtaget hos Piccoli ivs og vi 

har afsendt en ordrebekræftelse.  Piccoli ivs tager ikke varer 

retur.  

 

 

 

 

 

 

 


