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Returnering 0 % i 
returfradrag

5 % i 
returfradrag

20 % i 
returfradrag

Minimumsgrænse 
pr. retursag

Minimumsbetaling 
pr. retursag

Øvrige 
produkter

Lagervarer - 0-14 dage fra 
leveringsdato

15-90 dage fra 
leveringsdato 300 kr. 200 kr.

Butiksvarer 0-2 dage fra 
udleveringsdato

3-14 dage fra 
udleveringsdato

15-90 dage fra 
udleveringsdato 0 kr. 200 kr. (dog ikke hvor 

returfradraget udgør 0 %)

Skaffevarer - - 0-90 dage fra 
leveringsdato 1000 kr. 200 kr.

Stål og 
metaller Lagervarer - - 0-14 dage fra 

leveringsdato 3500 kr. 500 kr.
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Tillæg Betaling

Distributionstillæg 
– Stål og Metaller

I forhold til levering af Stål og Metaller med en nettoværdi udgørende under 
kr. 3.500,00 opkræver Sanistål et tillæg på kr. 495,00

Tillægget opkræves, såfremt det samlede køb af Stål og Metaller, der 
leveres på samme dato og på samme adresse, er under kr. 3.500,00

Tillægget opgøres pr. konto

Distributionstillæg 
– Øvrige Produkter

I forhold til levering af Produkter med en nettoværdi under kr. 1.000,00 
opkræver Sanistål et tillæg på kr. 150,00

Tillægget opkræves, såfremt det samlede køb af Øvrige Produkter, der 
leveres på samme dato og på samme adresse, er under kr. 1.000,00

Tillægget opgøres pr. konto

Afhentningstillæg 
– Stål og Metaller fra Saniståls butikker

I forhold til levering af Stål og Metaller til afhentning fra en af fra Saniståls 
butikker med en nettoværdi under kr. 3.500,00 opkræver Sanistål et tillæg på 
kr. 495,00

Tillægget opkræves, såfremt det samlede køb af Stål og Metaller er foretaget 
på samme dato, adresse og med samme leveringsform og er under kr. 
3.500,00

Tillægget opgøres pr. konto

Returafhentningstillæg

I forhold til returafhentning i henhold til Saniståls betingelser for Returnering af 
produkter til Sanistål, opkræver Sanistål et tillæg der fastsættes på baggrund 
af volumen og afstand, dog minimum kr. 150 pr. afhentning for Øvrige 
Produkter og minimum kr. 495 pr. afhentning for Stål og Metaller 

Tillægget opgøres pr. retursag pr. konto

Energitillæg

I forhold til levering af Produkter, bortset fra ordrer bestilt til afhentning i 
Sanistål butik, opkræver Sanistål et tillæg på kr. 79,00 for levering af køb, 
leveret på samme dato og på samme adresse 

Tillægget opgøres pr. konto
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