Eksporterklæring for drikkevarer
i engangsemballage
Hvor har du hørt om Scandinavian Park?
Avisannoncer
Tilbudsavisen (per post)
På internettet
Gennem venner/familie
Jeg har aldrig set reklame fra Scandinavian Park
Andet ...............................................................
Udfyldes med blokbogstaver, tak!
Navn
...........................................................................................................................................................................
Adresse
...........................................................................................................................................................................
Postnummer
og by
...........................................................................................................................................................................
NATIONALITET

Dansk

Finsk

Norsk

Svensk

Anden ...............................................................

Email
...........................................................................................................................................................................
Vi forbeholder os retten til at sende vores nyhedsbrev med aktuelle tilbud og anden relevant information til
dig via e-mail. Bestillingen af nyhedsbrevet er gratis og skal bekræftes pr. e-mail. Du kan i hvert nyhedsbrev
framelde denne service.

LEGITIMATION
Pas Nr.........................................................................
Dansk Sundhedskort

Kørekort Nr .....................................................................

Pas, kørekort eller Dansk Sundhedskort plus fotolegimitation skal forevises ved kassen.

Hermed erklærer jeg, at jeg har fast bopæl i et skandinavisk land som angivet, og at jeg i dag inden midnat udfører de indkøbte pantfri drikkevarer i henhold til kassebon til et skandinavisk land. Jed forpligter mid desuden
til ikke at konsumere disse drikkevarer i Tyskland. Samtidigt bekræfter jeg, at de indkøbte varer er til eget forbrug.

Bemærk! Pantfri drikkevarer sælges og udleveres kun i ubrugte kartoner/rammer/kasser.
Dato............................................................................................ Underskrift................................................................................................
Udfyldes af kassepersonalet: Kassebon nr............................... Medarbejder-nr./initaler .........................................................................

NYHEDSBREV
Abonner på vores nyhedsbrev nu. .
Du får:
• specielle tilbud
• nyttig produktinfo
• eksklusive konkurrencer
Skriv din mailadresse .
i feltet til venstre eller på
scandinavian-park.com/nyhedsbrev

Toldregler for indførsel af varer
Generelt kan du afgiftsfrit medbringe andre
varer end spiritus og tobaksvarer til privat
forbrug i de mængder du ønsker. Pr. 1. januar 2004 er mængderne på tobak og spiritus
ændret:
Såfremt du kan dokumentere, at de købte
varer er til eget forbrug, gælder følgende
mængder for Danmark og Sverige. Nedenstående mængder er vejledende. Hvis du er i
tvivl eller har brug for mere information, kan
du se på følgende hjemmesider:
www.skat.dk for Danmark
www.tullverket.se for Sverige
www.toll.no for Norge
Tobaksvarer:
800 stk. cigaretter
400 stk. cerutter
200 stk. cigarer
1 kg røgtobak
Spiritus, vin og øl:
Spiritus over 22% = 10 l
Hedvin (z.eks. portvin og cherry) = 20 l
Vin = 90 l
Øl = 110 l

For Norge gælder der særlige regler,
idet Norge ikke er medlem af EU:
Tobaksvarer:
200 stk. cigaretter
100 stk. cerutter
50 stk. cigarer
250 g røgtobak
Spiritus, vin og øl:
Sprit over 22 % = 1 l
Øl over 2,5% = 2 l
Alderskrav ved afgiftsfri indførsel:
Du skal være 18 år for at indføre spiritus og
tobak til Danmark.
Du skal være 18 år for at indføre tobak til
Sverige og 20 år for at indføre spiritus.
Du skal være 20 år for at indføre spiritus og
18 år for at indføre tobak til Norge.

De nødvendige data, som du oplyser i forbindelse med denne eksporterklæring, anvender vi udelukkende til lovbestemte
kontrolformål. Dataene slettes efter tre måneder. Retsgrundlaget
for behandlingen er artikel 6, stk. 1, litra 1 c i persondataforordningen. Dine data videregives kun til eventuelle kontrolformål hos
de ansvarlige myndigheder. Dataene videregives ikke til tredjemand, ligesom de ikke overføres til udlandet. Vores generelle informationer vedrørende håndtering af dine data finder du på vores
websted www.scandinavian-park.com/data/

GRATIS
FORUDBESTILLING!
Du kan forudbestille stort set alle vores .
varer online. Vi pakker dem til dig og gør .
dem klar til afhentning. .
Vi har en egen kasse til forudbestillinger .
og det bedste af det hele: .
Alt dette er ganske gratis! Se mere på .
forudbestilling.scandinavian-park.com

