
Leveringsbetingelser

Generelt
Nærværende salgsbetingelser finder anvendelse med virkning fra 2.. januar 2003 og er gældende med mindre andet er skriftligt aftalt
mellem køber og sælger.

Salget finder sted til de mellem køber og sælger aftalte priser dog med forbehold for uforudsete omstændigheder, afgifter og
omkostninger, som gør det vanskeligere eller dyrere for sælger at levere, eller som fratager sælger en rimelig fortjeneste ved salget.
Sælger forbeholder sig ret til i påkomne tilfælde, at justere aftalte priser til dækning af ekstra omkostninger, eller prisforhøjelser fra
sælgers underleverandører. Sælger kan af disse grunde vælge at afstå fra levering helt eller delvist, uden at være ansvarlig for direkte
eller indirekte følger hos køber.. Nye offentlige og halvoffentlige  afgifter gebyrer etc. videre faktureres til køber.

Hvis levering forsinkes, forhindres eller væsentligt vanskeliggøres, vil køber blive underrettet om ny leveringsdato. Sælger fraskriver sig
ethvert ansvar for følgeskader, driftstab, tidstab og tabt fortjeneste eller indtægt samt indirekte tab i forbindelse med leveringshindringer
eller forsinket levering.

Modtagelse af varer
Køber forpligter sig til at kontrollere og undersøge leverancen straks ved modtagelsen. Eventuelle mangler eller fejl i leverancen som
konstateres efter modtagelsen skal senest 5  dage efter levering  meddeles sælger. Mangler og fejl  kan ikke gøres gældende over for
sælger senere end 5 dage efter sælgers levering af varen.  Hvis leverancen er mangelfuld, påtager sælger sig efter eget valg enten at
ombytte den mangelfulde leverance ved levering af ny fuldstændig leverance, kreditere købet for den mangelfulde leverance eller
udbedre manglen. Køber forpligter sig til efter aftale med sælger, at returnere eventuelle beskadigede leverancer til sælgers lager for
sælgers regning. Køber bør ved modtagelse af beskadigede varer tage forbehold på den afgivne kvittering (typisk på fragtbrev )

Såfremt sælger efter modtagelsen af en reklamationssag og/eller returvarer konstaterer, at der ikke foreligger nogen mangel eller fejl, for
hvilken sælger har afhjælpnings- og/eller erstatningspligt, tager sælger forbehold for enhver omkostning og ethvert tab afholdt eller lidt af
sælger som følge af reklamationen.

Sælger hæfter ikke for fejl og/eller mangler der skyldes fejlagtig behandling, befordring, opbevaring eller anden forsømmelse hos andre
end sælger. Sælgers ansvar omfatter kun mangler og fejl der kan henføres til normal og hensigtsmæssig opbevaring og behandling og
brug af varen, i overensstemmelse med de normale og angivne retningslinier fra sælger samt offentlige myndigheder

Produktansvar
Bortset fra, hvor skade og ansvar er omfattet af ufravigelige bestemmelser i gældende lov om produktansvar, gælder følgende
bestemmelser som sælgers ansvar for skade forvoldt af den leverede vare og tjenesteydelse. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast
ejendom eller løsøre, som indtræder, mens den leverede vare er i købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på
produkter der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse måtte indgå. Sælger er ansvarlig for skade på fast ejendom såfremt
det bevises, at den leverede vare eller tjenesteydelse var behæftet med fejl eller mangler ved levering til køber, og at dette kan tillægges
uagtsomhed fra sælgers side.
Tvistigheder i forbindelse med aftaler eller tilbud skal afgøres af dansk ret.

Levering
Levering er for købers risiko. Levering finder sted på den til enhver tid for sælger mest hensigtsmæssige måde.  Ved levering af
produkter i bulk skal der minimum bestilles 1.000 liter. Normal leveringstid vil for lagervarer være 1 arbejdsdag ved modtagelse af Deres
bestilling senest hverdagen før kl. 11.00

Ekspeditionsgebyr
For mindre leverancer af olie produkter opkræves forsendelses og ekspeditionsgebyr. For special produkter er prisen altid excl.
forsendelse
Sælger forbeholder sig ret til at køber afgiver ordre mindst 2 arbejdsdage før leverance ønskes leveret på leveringsadressen. Hvis
levering forsinkes, forhindres eller væsentligt vanskeliggøres, vil køber blive underrettet om ny leveringsdato idet omfang transportøren
orienterer os.  Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader, driftstab, tidstab og tabt fortjeneste eller indtægt samt indirekte tab i
forbindelse med leveringshindringer eller forsinket levering.

Betaling
Gældende standard betalingsbetingelser er fakturadato + 20 dage. Modtagne betalinger afskrives altid på ældste tilgodehavende.
 Betalinger modtaget efter forfaldsdatoen opkræves pt 2,5 % rente pr. påbegyndt måned. Ved fremsendelse af rykkerskrivelse for
forfaldne betalinger opkræves kr. 100,00 i ekspeditionsgebyr første gang.
Rente og gebyr kan være ændret, anføres normalt på faktura og rykkere/kontoudtog
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