Herlev, 15. april 2020
Information til vores kunder

Covid-19: Leveringssituation og anbefalinger fra Betech
I Danmark lempes restriktionerne gradvis. Hos Betech følger vi fortsat myndighedernes retningslinjer
og egne instrukser for hygiejneadfærd, rejser, mødeaktiviteter, hjemmearbejde, godshåndtering etc.
Kundebetjening og produktion på vores fabrik i Danmark og Kina opretholdes nærmest som normalt.
» Hvordan påvirker Corona-krisen vores leverancer fra Betech? «
Situationen kan fortsat ændre sig fra dag til dag, og mange kunder har en stor, sammensat
produktportefølje. Derfor er det ikke muligt at svare entydigt på generelle spørgsmål om, hvordan
en kundes forsyninger som helhed er berørt, men: Alle kunder informeres om forsinkelser og andre
uregelmæssigheder på alle faktiske, igangværende ordrer.
Leverancer fra Kina
Der må forventes længere transittider på luftfragt til og fra Kina, men grænselukninger og andre
restriktioner på fragtruterne kan også medføre forsinkelser på sø- og landtransport. Vi ser 100-200 %
prisstigning på luftfragt. I det lys kan også søfragt forventes at stige.
Leverancer fra øvrige Asien
Fortsatte restriktioner og nedlukninger i Indien og øvrige Asien påvirker forsyninger fra visse
samarbejdspartnere i disse regioner.
Leverancer fra Europa
Forsyninger og landtransport er udsat for forsinkelse på grund af nedlukkede fabrikker, nedsat
kapacitet og grænselukninger. Lige nu lempes restriktionerne i nogle lande men fortsætter uændret i
andre lande. Længere transittid for igangværende ordrer må forventes, og inden for visse
produktkategorier kan det i en periode være umuligt at bekræfte leveringstider for nye ordrer.
Force majeure og leveringsforbehold
Covid-19-pandemien har udviklet sig til force majeure. Trods dette gennemfører vi de fleste
leverancer uden store problemer, men vi må forbeholde os ret til – om nødvendigt – at suspendere
forpligtelser indgået før 26. marts 2020 i forhold til både individuelle aftaler og generelle betingelser.
Nye ordrer bekræftes på basis af den aktuelle situation ved ordremodtagelsen. I den foranderlige
situation tages forbehold for ændringer af bekræftede leveringstider og -mængder.
Planlæg og disponér med et længere sigte
Alle kunder opfordres til at fremskynde indkøbsordrer og overveje, om bestillingsmængder skal
justeres for at dække behovene for den kommende tid.
Venligst også informer os, hvis jeres drift midlertidigt er indstillet, eller I ikke kan modtage varer.
Så tager vi højde herfor.
Pas godt på dig selv og andre – Venlig hilsen
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