SUMMIT ORDRER.
Hvorfor gøre tingene mere besværligt end det behøver at være !
Hvorfor så ikke bare gøre det selv, eller bruge div shop-selv sider…. ?
For det første matcher vi prisen i 95% af tilfældene og er meget ofte billigere.
(husk der er extra fragt tillæg hos shop-selv siderne ved volumen over 0,125kbm)
Vi klarer alt papirarbejdet, fra ordre til fragt, told, moms osv. Ikke noget med postadresser i USA ,
varer der bliver væk eller pludselig sendt med skibsfragt. Ingen pludselige extra opkrævninger fra
post/skat, og kurs tillæg fra kreditkort udsteder som mange overser. Du kender total beløbet på
forhånd i kr, du betaler et sted – en gang, og får en samlet faktura på alt.
Alle varer sendes med fly uden extra tillæg. (se dog enkelte undtagelser nederst)
Ingen problemer med evt. transportskader (vores problem)
Garanti og reklamationsret iflg dansk købelov ( gælder dog ikke ting til race, og se i øvrigt
betingelser og evt. undtagelser nederst)
Ingen problemer/omkostninger med manglende eller forkert sendte og defekte varer der skal
returneres og reklameres - restordre og genbestillinger – alt det klarer vi.
Vi kender varerne, har erfaringen og rutinerne indarbejdet.
Du vil typisk kunne afhente varerne Mandag eller Tirsdag, hvis du bestiller hos os senest Mandag
ugen i forvejen – altså kun 7-8 dages lev tid, og i mange tilfælde kan du endda bestille helt frem til
Fredag, og stadig få varerne allerede Man/Tirsdag.
Hvis du kan se logikken i dette, så læs endelig videre.
SÅDAN GØR DU :
1/ Du finder selv de varer du vil bestille på SUMMIT´S hjemmeside.
2 / Du printer herefter din kurv (se billede i vores shop) sender den til os på email eller bare ring til
os når du har bestillingen/dine varenumre klar.
3 / Vi opretter din ordre, du får et ordrenr. af os, og denne betaler du så i vores web-shop med dit
dankort eller MobilePay
Ex. – se også billede
Dine Summit varer koster
Summit delivery/handling
Tax (ny lov i USA pr.10-2018)
I alt

$ 219,99,$
0,00,- (skriv USA + zip 07036 for beregning)
$ 14,58
$ 234,57

Du bruger regnemaskinen i vores shop der altid anvender den aktuelle $ kurs:
Læg antal $ i kurv .. som her i ex. $ 235
og du har din totalpris $ 235 x dagsfaktor = kr. 2.822,35,- ALT INCL.(ca.beløb ved kurs 6,6)
for din ordre afhentet i vores butik i Roskilde.
3 enkle trin, og du kan læne dig tilbage… vi klarer resten.

Betingelser, Garanti, Forbehold og undtagelser:
Tilbudet gælder alle Summit varer men med flg undtagelser:
Varer der ikke kan/må sendes pr. luftfragt ( Olie/kemikalier, varer under tryk m.m.)
Varer/gods der er extra volumen/vægt – f.eks Motor–gearkasser-kølerhjelme-døre-ladlåg
m.m.(kontakt os i dette tilfælde for endelig pris/lev tid) Vi forbeholder os ret til at afvise ethvert
produkt efter egen vurdering.
Deadline for bestilling til lev Mandag/Tirsdag er Mandag kl.15.00 ugen i forvejen.
For varer der først skal truckes indenrigs i USA (Motorer m.v.) kan der dog gå yderligere op til 8-14
dage med lev.
Varen afhentes i vores forretning, eller sendes mod alm dansk porto/fragt tillæg.
Er varen udsolgt i tiden mellem dit opslag hos Summit og til vi har modtaget ordren og betaling, må
der påregnes yderligere min.8 dages lev.tid (eller til varen lagerføres af Summit igen)
Alm force majeure, forsinkelser i lufthavne og hos flyselskaber/speditører kan vi i sagens natur intet
gøre ved, og ej heller holdes til ansvar for.
Du finder og indestår selv for at den/de varer du vil købe er korrekte, og den/de kan derfor IKKE
returneres eller byttes, og ordren kan ikke fortrydes, når først den er betalt.
Ved betaling af din ordre i vores web-shop, er 14 dages returret ved nethandel ikke gældende, da
det er en betalingstransaktion, der foretages til køb af varer du selv har udvalgt fra anden ekstern
leverandør i USA, og som bliver specielt hjemtaget til dig.
Kort fortalt, du laver arbejdet selv, vi kvitterer med en super pris og service, og derfor yder vi
heller ikke almindelig support på købet før/efter, men du har naturligvis
garanti/reklamationsret efter vores generelle forretningsbetingelser, dog med de undtagelser
nævnt i dette dokument.
På motorer /gearkasser / convertere ydes der dog kun garanti efter leverandørens/producentens
betingelser. Læs dem grundigt på Summits side inden bestilling. Der ydes ingen garanti på dele
der anvendes til race under nogen form.
Tilbudet gælder KUN varer du selv finder hos Summit, og omhandler IKKE varer der lagerføres
hos Street Parts selvom de måtte være identiske. Altså må der altid påregnes lev tid på 7-10 dage
eller jvnf ovenstående.
Faktoren vi anvender beregnes efter nationalbankens dags middelkurs på
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Valuta.nsf/side/Valutakurser og er incl alle kurstillæg.
Se altid dags kurs og brug regnemaskinen i vores web-shop.
Vi forbeholder os ret til at fjerne dette tilbud til enhver tid
( vil så ikke længere findes på vores hjemmeside)
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