
Generelle betingelser for anvendelse af Papyrus e-point
Disse betingelser skal betragtes som et supplement til Papyrus’ almindelige salgs- og
leveringsbetingelser, som fortsat er gældende for de ændringer, der fremgår af de nedenfor nævnte
generelle betingelser for anvendelse af Papyrus e-point.

• Ordrer kan bookes via Papyrus e-point hele døgnet. Ved bestilling via Papyrus e-point inden
kl. 17.00, mandag til torsdag, fredag inden kl. 16.00, leveres varerne i henhold til den
leveringsaftale, du har med Papyrus.

• Har du aftalt særlige samhandelsbetingelser, er disse også gældende for køb via Papyrus e-
point.

• Ved flere separate daglige ordrer via Papyrus e-point kan der ikke samsorteres. Der kan
således ikke ske prissætning af samlet mængde, ligesom små ordrer vil blive pålagt
ekspeditionsgebyr, jfr. almindelige samhandelsbetingelser.

• Gebyr ved små ordrer efterfaktureres af Papyrus.
• Vederlag for specialopgaver (skæring, hulning, slidsning, pakning mv.) efterfaktureres af

Papyrus.
• Papyrus e-point kan kun håndtere korrekt prissætning af hele paller eller derunder.
• Flere indkøbere i din virksomhed kan ikke anvende systemet samtidig.
• Hvis flere indkøbere i din virksomhed er brugere af Papyrus e-point, skal indkøberen angive

sine initialer i feltet ”BESTNR”.
• Via Papyrus e-point kan du kun booke ordrer fra Papyrus’ lagre i Danmark.
• Ordrer bookes fra det lager, hvor du er registreret som kunde.
• Ordrer, der ønskes afhentet, eventuelt senere samme dag, kan ikke imødekommes af Papyrus

e-point. Sådanne ordrer bedes effektueret telefonisk via sædvanlig kontaktperson hos Papyrus.
• Alle produktområder, undtagen forbrugsartikler som forhandles gennem Office, kan bestilles

via Papyrus e-point.
• Vareprøver bestilles via vor hjemmeside www.papyrus.com/dk.

Ændringer i Papyrus e-point
Papyrus e-point er 1. generation af Papyrus- e-handelsløsning og undergår som sådan løbende
udvikling. Brugere må derfor være indstillet på mindre uvarslede ændringer uden væsentlig betydning
for anvendelsen. Større ændringer i Papyrus e-point vil i videst muligt omfang blive varslet skriftligt pr.
e-mail eller brev.

Samhandelsbetingelser for anvendelse af Papyrus e-point
• Papyrus fraskriver sig ansvaret for følger af ”nedetid” på Internettet eller på Papyrus e-point

uanset årsag til ”nedetid”.
• Papyrus fraskriver sig ansvaret for kundens misbrug af Papyrus e-point.
• Papyrus fraskriver sig ansvaret for kundens tab som følge af eventuelt simpel uagtsomhed

udvist af Papyrus i forbindelse med Papyrus e-point.
• Papyrus fraskriver sig ansvaret for fejlagtige angivelser af varebetegnelser, priser,

lagermængde og leveringstider i Papyrus e-point.
• Papyrus fraskriver sig ethvert ansvar for såvel direkte som indirekte tab, eksempelvis tabt

arbejdsfortjeneste, tabte bestillinger og tab som følge af forsinkelser.
• Som kunde har du ansvaret for den tildelte adgangskode. Bestillinger foretaget under

anvendelse af den adgangskode, kunden har fået tildelt, er bindende for kunden. Kunden har
ansvar for udskiftning af adgangskoden hver 3. måned, ligesom kunden har ansvaret for at
udskifte adgangskode, hvis en medarbejder med kendskab til denne forlader virksomheden,
eller hvis kunden er bekendt med, at adgangskoden på anden vis er kommet uvedkommende i
hænde.

• Kunden tildeles kun én adgangskode, og denne tildeles en navngiven medarbejder hos
kunden. Kunden har ansvaret for, hvilke medarbejdere der herudover får kendskab til
adgangskoden.

• Eventuelle krav, som rejses over for Papyrus som følge af Papyrus e-point, kan under alle
omstændigheder ikke overstige kr. 10.000,00.

• Der henvises i øvrigt til Papyrus’ almindelige standardsamhandelsbetingelser.


