Samhandelsbetingelser med OK
1. Parterne
1. Nærværende betingelser er gældende for alt erhvervsmæssig samhandel mellem OK a.m.b.a.
(herefter kaldet OK) og købere (herefter Kunden)
(herefter samlet Parterne).
2. Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne, er nærværende gældende.
3. Samhandelsbetingelserne opdateres jævnligt.
Det er altid den senest opdaterede version, der er
gældende. Senest opdaterede version kan rekvireres ved henvendelse til OK eller på www.ok.dk.
4. Nærværende betingelser gælder sideløbende
med andre samhandelsbetingelser mellem Parterne bl.a. bestemmelser vedrørende enkelte produkter, betaling med kundekort, særlige handelsog bestillingsaftaler m.v.
5. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem
nærværende samhandelsbetingelser og produktspecifikke samhandelsbetingelser, skal bestemmelserne i de vedtagne produktspecifikke samhandelsbetingelser have fortrinsret.

5. OK påtager sig intet ansvar for leverede varer,
såfremt de anvendes til et andet formål end anbefalet af OK.
6. OK er fritaget fra et hvert ansvar ved Kundens
videresalg af OK's produkter.

3. Force majeure
1. Hvis der opstår force majeure er OK berettiget til
at udskyde, reducere eller annullere leveringen/afbryde leveringsforbindelsen.
2. Force majeure forstås som, men er ikke begrænset til, forhold som brand, eksplosion, skade på
tankanlæg, raffinaderistop, ulovlig og lovlig strejke,
krig, blokade, begrænsninger i produktion, strejke,
fysiske blokader, lockout, oversvømmelser, skader
eller havari på fast ejendom, maskiner, anlæg eller
transportmidler, manglende mulighed for at fremskaffe arbejdskraft på overenskomstmæssige vilkår m.v.

2. Generelt forbehold

3. Det er alene OK der er berettiget til at beslutte,
hvorvidt leveringen skal udskydes, reduceres eller
annulleres i tilfælde af Force Majeure som beskrevet ovenfor. Kunden er ikke berettiget til at træde
tilbage fra aftalen som følge af OK’s beslutning.

1. OK's leveringspligt udskydes, mindskes eller
bortfalder, hvis der opstår forhold ud over, hvad der
sædvanligt kan påregnes, som OK ikke selv kan
kontrollere, og som vanskeliggør OK's leveringsforpligtigelse overfor Kunden.

4. Det er alene OK der vurderer hvorvidt leveringen
skal udskydes, reduceres eller annulleres, og Kunden er ikke berettiget til at træde tilbage fra aftalen
uanset en sådan ændring.

2. Det er alene OK der er berettiget til at vurdere,
hvorvidt leveringspligten skal udskydes, mindskes
eller bortfalde. OK’s valg berettiger ingensinde
Kunden til at træde tilbage fra aftalen.

5. Hvis OK på baggrund af ovenstående udskyder
sine leveringer, er OK berettiget og forpligtiget til at
genoptage leveringen, så snart de indtrufne hændelser muliggør dette.

3. Eksempler på ovenstående forhold, som dog
ikke er udtømmende, er manglende kapacitet, skader på forsyningsledninger, nedbrud af lastvogne,
ekstraordinær sygdom, skader på gas-, el- eller
vejnet m.v.

6. OK er fritaget for ethvert erstatningskrav fra Kunden som følge af force majeure, herunder ethvert
indirekte tab.

4. Kunden kan ikke gøre krav gældende mod OK,
såfremt en levering udskydes eller for tiden ikke er
tilgængelig.

1. Reklamation skal meddeles OK skriftligt, straks
efter manglen er, eller burde være opdaget.

4. Reklamation
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2. Reklamationer over produkter og services leveret af OK skal i alle tilfælde ske senest 1 år fra leveringsdatoen, idet reklamationsretten herefter
bortfalder uden yderligere varsel.

7. Ejendomsforbehold

3. Såfremt der påvises mangler ved det af OK leverede, er det alene op til OK at beslutte, om der
skal ske omlevering, afhjælpning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen. Kunden kan ikke
gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

2. OK er berettiget til at tilbagetage produkter,
hvoraf denne har ejendomsretten til, såfremt Kunden misligholder sine betalingsforpligtigelser. Tilbagetages produkter sker det for Kundens regning.

1. OK forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter indtil betaling har fundet sted.

8. Betaling, fakturering og rabat
5. Levering
1. Levering er, medmindre andet er aftalt mellem
parterne, fragtfrit i Danmark, dog ikke Færøerne og
Grønland, samt ikke brofaste øer.
2. OK tager ikke tom emballage eller spildolie retur.
Der kan her henvises til oliebranchen.dk for mere
information.
3. OK's ansvar for forsinket levering reguleres med
de i nærværende betingelser anførte undtagelser
efter dansk rets almindelige regler.
Såfremt levering forsinkes eller ikke kan ske grundet Kundens forhold, er Kunden forpligtet til at
dække samtlige OK's tab, herunder også indirekte
tab.
Som kundens forhold kan blandt andet, men ikke
udtømmende nævnes: fyldte tanke, forkert angivelse af leveringssted, manglende plads ved levering, mangelfulde eller manglende tilslutningsmuligheder ved Kunden m.v.

6. Ansvar
1. Ansvar for brug og opbevaring af de leverede
produkter overgår til Kunden ved levering.
2. OK er alene ansvarlig for ydet rådgivning, hvis
Kunden kan dokumentere, at produktet er anvendt
100 % i overensstemmelse med OK's skriftlige anvisninger og rådgivning.
3. OK er ikke i noget tilfælde ansvarlig for indirekte
tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, produktionsstop m.v., medmindre det bevises, at OK
har handlet forsætligt, og at dette har forvoldt tabet.

1. Betaling forfalder, medmindre andet er aftalt
skriftligt, med en kredittid på løbende måned +12
dage.
2. Medmindre andet er aftalt, handles der til den listepris der var gældende, på tidspunktet for levering. Listepriserne er tilgængelige på www.ok.dk.
3. OK er berettiget til at ændre listeprisen, så ofte
denne ønsker det, og Kunden er selv ansvarligfor
at holde sig opdateret med prisændringer.
4. I OK's til enhver tid gældende listepriser er der
indeholdt skatter og afgifter. Såfremt OK ikke har
opkrævet korrekte skatter og afgifter, er OK berettiget til at opkræve disse efterfølgende indtil 3 år
efter fakturadato, selvom fakturaen tidligere er afregnet.
5. Købesummen forfalder til betaling jævnfør de aftalte betalingsbetingelser.
6. Ved for sen betaling pålægges der rente med 18
% pro anno, der tilskrives månedligt.
7. Rabat fratrækkes den til enhver tid gældende listepris på leveringsdagen.
8. Såfremt betingelserne for den opnåede rabat
ikke længere er opfyldt, er OK berettiget til at foretage regulering af rabatten med en måneds varsel.

9. Immaterielle rettigheder
1. Det præciseres overfor Kunden, at alle immaterielle rettigheder vedrørende de leverede produkter
og OK generelt, uanset eventuel tilladelse til brug,
er og forbliver OK’s ejendom, og at Kunden ikke
ejer nogle immaterielle rettigheder til nogle af OK’s
produkter. Kunden anerkender ved at påbegynde
samhandel med OK, at denne ikke kan bestride,
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nægte eller rejse tvivl om OK’s eksklusive ejendomsret til samtlige immaterielle rettigheder vedrørende de leverede produkter eller OK i øvrigt. Enhver krænkelse af OK’s immaterielle rettigheder
kan danne grundlag for nedlæggelse af fogedforbud, og Kunden vil i så fald tillige blive pålagt at
betale erstatning til OK for krænkelsen. Betaling af
erstatning lovliggør ikke krænkelsen.

13. Lovvalg og værneting
1. Dansk ret finder anvendelse på eventuelle tvister, Parterne imellem.
2. Tvister mellem parterne skal afgøres ved byretten i Århus som værneting.
Viby J, maj 2020.

10. Misligholdelse
1. Såfremt en part misligholder sine forpligtigelser i
henhold til nærværende aftale, kan den krænkede
part opsige aftalen med 14 dages skriftligt varsel.
2. I tilfælde af, at en part væsentlig misligholder
sine forpligtigelser i henhold til nærværende aftale,
kan den krænkede part ophæve aftalen straks
uden forudgående påkrav eller varsel.
3. Som væsentlig misligholdelse forstås blandt andet, men ikke alene, at Kunden ikke betaler forfaldne beløb trods påkrav, at Kunden ikke overholder lov- eller myndighedskrav eller at Kunden udleverer fortrolige oplysninger til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra OK.
4. Såfremt Kunden misligholdelser sine forpligtelser i henhold til en aftale med OK, er OK berettiget
til at nægte at levere bestilte produkter, udstede
Truck Diesel kort, Erhvervskort eller lignende. Misligholdelse af én aftale med OK giver således OK
ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser i relation
til andre aftaler mellem OK og Kunden.

11. Fortrolighed
1. Udleverede produktinformationer, prislister eller
andre oplysninger fra OK udgør fortrolige oplysninger. Oplysningerne må ikke gengives, videregives
eller udleveres til tredjemand uden OK's forudgående skriftlige godkendelse.

12. Persondata
1. Foruden nærværende betingelser gælder mellem parterne tillige OK’s persondatapolitik, der er at
finde på www.ok.dk/persondatapolitik.
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