Herlev, 26. marts 2020
Information til vores kunder

Covid-19 og leveringssituation fra Betech

Her følger status for leveringssituationen og udfordringer, vi gerne vil forberede vores kunder på.
I Danmark fortsætter restriktionerne for at dæmpe spredningen af Covid-19 smitte. Hos Betech
følger vi myndighedernes anbefalinger og har indført retningslinjer for hygiejneadfærd, rejser,
mødeaktiviteter, hjemmearbejde, godshåndtering etc. Vi opretholder kundebetjening og produktion
på vores danske fabrik på nærmest normalt niveau.
» Hvordan påvirker Corona-krisen vores leverancer fra Betech? «
Situationen ændrer sig dag for dag. Og mange kunder har en stor og sammensat produktportefølje
hos os. Derfor er det ikke muligt at give entydige svar på generelle spørgsmål om, hvordan en
kundes forsyninger som helhed er berørt. Derimod informerer vi alle kunder om forsinkelser og
andre uregelmæssigheder på alle faktiske, igangværende ordrer.
Leverancer fra Kina
Industrien i Kina er tæt på normalisering og fuld kapacitet. Det gælder også vores egen fabrik i
Qingdao og vores kinesiske samarbejdspartnere, men transporter ind og ud af Kina er stadig en
udfordring. Der må forventes længere transittider først og fremmest på luftfragt, men forsinkelser
kan også indtræde på sø- og landtransport i takt med grænselukninger og andre restriktioner på
fragtruterne. Vi ser 100-200 % prisstigning på luftfragt. I det lys kan også søfragt forventes at stige.
Leverancer fra øvrige Asien
Tiltagende restriktioner og nedlukninger i Indien og øvrige Asien påvirker også vores forsyninger fra
samarbejdspartnere i disse regioner.
Leverancer fra Europa
Landtransporten præges af forsinkelser på grund af nedsat kapacitet og grænselukninger. Tiltagende
restriktioner rundt om i Europa påvirker nu driften hos flere europæiske partnere, som lukker
produktionen i 1-2 uger eller kører med nedsat kapacitet. Længere transittid for igangværende
ordrer må forventes, og inden for visse produktkategorier kan det i en periode blive umuligt at
bekræfte leveringstider for nye ordrer.
Force majeure
Som følge af Covid-19-pandemien forbeholder vi os retten til at suspendere forpligtelser i forhold til
individuelle aftaler og generelle betingelser, idet der er tale om force majeure.
Planlæg og disponér med et længere sigte
Vi opfordrer alle kunder til at fremskynde placeringen af indkøbsordrer og overveje, om
bestillingsmængder skal justeres for at dække jeres produktionsbehov for den kommende tid.
Venligst informer jeres kontaktperson hos Betech eller via telefonnummer/e-mail nedenfor,
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
Betech A/S
John Åge Lazar, Managing Director
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