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SALGSBREV TIL VORE KUNDER

Energikoks.
.

Videbæk, maj 2012
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Så kom foråret, det var dejligt efter en hård vinter med megen kulde. Os som fyrer med koks har haft en god
varme til en billig pris, men det har tæret på beholdningen. Vi må derfor være forberedt på næste varmesæson,
og få lagrene fyldt op igen. Prisen på energikoks er stadigvæk under halvpris i forhold til fyringsolie. I øjeblikket er priserne meget fordelagtige, om det kun er gældende her i sommer eller hele fyringssæsonen er svært at
vurdere.
For at kunne opfylde Deres ønske om leveringstidspunkt og bedst mulig udnyttelse af bilen er det vigtigt, at vi
har Deres bestilling i god tid inden det ønskede leveringstidspunkt – mindst 3 uger før.
Normalt transporterer vi koks som sækkevarer på paller som leveres med kran, men vi kan også transportere
løse koks, der kan læsses af i indkørslen eller andre steder – alt efter, hvad vi aftaler og det er muligt.
Bestillingen skal være minimum på 3 ton. Told og Skat har indført en regel der siger, at man max må medtage
25 kg pr. m2 man opvarmer. For at opfylde gældende lovgivning skal kunden med til Tyskland efter varen. Husk
derfor pas og penge for afregning i Tyskland.
Det vil være rart med bestilling i god tid, så vi har mulighed for at yde en god service. Vi håber på Deres
forståelse og tålmodighed, da reglerne for lastbil transport yderligere er strammet hårdt op med urimelige og
meget store bøder til følge. Vi har behov for lidt mere tid til tilrettelæggelsen af kørslen, da dieselolien er steget
markant.
Vi træffes på 97 17 20 70 mellem 06.00 og 20.00 på alle hverdage. Lørdag mellem 09.00 og 17.00 samt søndag
mellem 09.00 og 12.00. Mobilnummeret 4053 0870 og ved telefonsvarer indtal venligst navn og telefonnummer,
så ringer vi tilbage. Bestilling kan ske telefonisk, e-mail eller pr. postbrev. Ved henvendelse pr. e-mail bedes de
venligst angive telefonnummer, hvortil der kan ringes tilbage. Ved opkald pr. telefon beder vi om lidt tålmodighed, da der oftest er aktiveret omstilling, som kræver ekstra tid.
Vi vil selvfølgelig køre energikoks i sommermånederne – alt afhængig af ordreindgang - fra 1. juni til ca. midt i
september. Derefter kører vi dagligt. Det er for at udnytte bilen bedst muligt. Håber på en vis forståelse herfor.
Afgiv derfor venligst Deres ordre snarest.
Med venlig hilsen
Videbæk Autotransport Aps.
Claus Bjerregaard
PS. Vi vil gerne have pallerne retur hvis det er muligt, da det begynder at blive vanskelig at fremskaffe dem.

www.videbaekautotransport.dk

claus@videbaekautotransport.dk
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