1. Almindelige betingelser
– smøremidler m.m.
rangorden:

1.

Parterne

1.1.

Nærværende betingelser er gældende
mellem OK a.m.b.a. og alle
erhvervsmæssige købere af produkter
omfattet af kategorien ”Smøremidler
m.m”.

2.

Forholdet til aftaler og andre
betingelser

2.1.

2.2.

2.3.

Nærværende betingelser er gældende
som supplement til eventuelle skriftlige
aftaler mellem parterne. Såfremt
aftalen mellem parterne ikke regulerer
et eller flere forhold, gælder
bestemmelserne herom i nærværende
betingelser.
Foruden nærværende betingelser
gælder mellem parterne tillige OK’s
generelle samhandelsbetingelser for
erhvervskunder, der er at finde på
https://ok.dk/erhverv /betingelser.
Såfremt der er uoverensstemmelse
mellem en mellem parterne indgået
skriftlig aftale, OK’s generelle
samhandelsbetingelser for
erhvervskunder og nærværende
betingelser, gælder følgende

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Parternes skriftlige aftale.
Nærværende betingelser.
OK’s generelle
samhandelsbetingelser for
erhvervskunder.

3.

Ændringer

3.1.

Nærværende betingelser opdateres
løbende. Du kan altid finde den
seneste version på www.ok.dk.

3.2.

Ændringer sker altid med 14 dages
varsel på ovennævnte hjemmeside.

3.3.

Der gives alene direkte meddelelse
om ændringer til kunden såfremt
ændringerne er af væsentlig betydning
for aftalen mellem kunden og OK.

4.

Kreditvurdering

4.1.

OK er til enhver tid berettiget til at
foretage en kreditvurdering af kunden
og er tillige berettiget til på baggrund
af denne kreditvurdering at indføre
skærpede betalingsbetingelser og/eller
ophøre med at levere produkter til
kunden.
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kan der indgås særskilt aftale herom
ved henvendelse til OK.

5.

Bestilling

5.1.

Bestilling af de omhandlede produkter
kan ske ved møde eller ved hjælp af
fjernkommunikation.

5.1.1.

Såfremt Kunden afgiver bestilling ved
et møde eller ved hjælp af
fjernkommunikation, herunder f.eks.
e-mail eller pr. telefon, fremsender OK
som udgangspunkt en
ordrebekræftelse. Såfremt Kunden
fravælger dette, er det alene Kunden,
der bærer ansvaret for levering af de
rette produkter/mængder.

6.

Levering

6.1.

Hvornår er varen leveret:

6.1.1.

Varen betragtes som leveret, når den
er afleveret på den aftalte adresse på
normal eller specifikt aftalt vis. Kunden
skal kvittere for modtagelsen,
medmindre andet er aftalt.

6.2.

6.4.

Fragttillæg ved levering under 55 liter.

6.4.1.

Såfremt Kunden bestiller mindre end
55 liter, opkræves et småsalgstillæg
på kr. 200,00 ekskl. moms.

6.5.

Farligt gods:

6.6.

Levering af produkter, der er mærkede
som farligt gods, pålægges et tillæg på
kr. 100,00 ekskl. moms pr.
fragtbrevsordre.

6.7.

Smøremidler:

6.7.1.

Lagervarer leveres fra dag til dag,
såfremt bestilling er sket inden kl.
15.00 mandag til og med torsdag,
og inden kl. 14.00 fredag.

6.7.2.

Ved varer, der ikke er på lager ved
bestilling, kan den forventede
leveringstid oplyses ved henvendelse
til OK.

6.7.3.

Ved ”BULK” leverancer (leverancer
på min. 1.000 liter) sker levering
senest 10 arbejdsdage efter
bestillingsdagen.

6.8.

Vinterprodukter:

6.8.1.

Lagervarer leveres fra dag til dag,
såfremt bestilling er sket inden kl.
15.00 mandag til og med torsdag,
og inden kl. 14.00 fredag.

Hvor kan OK levere varer:
Levering sker fragtfrit i hele Danmark
– dog ikke på Grønland og Færøerne.
Såfremt Kunden ønsker levering
udenfor disse områder, skal dette ske
efter særskilt aftale, og OK er
berettiget til at afvise anmodninger om
levering udenfor disse områder.

6.3.

Hasteleverancer:

6.3.1.

Såfremt Kunden har behov for levering
hurtigere end foreskrevet nedenfor,
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6.8.2.

6.8.3.

Ved varer, der ikke er på lager ved
bestilling, kan den forventede
leveringstid oplyses ved henvendelse
til OK.
Levering af 60 liters dunke sker i
engangsemballage, og sprinklerog kølervæske i container leveres
ligeledes i engangsemballager.

6.9.

Specialbenzin:

6.9.1.

Lagervarer leveres indenfor 2
arbejdsdage, såfremt bestilling
er sket inden kl. 14.00.

6.9.2.

Ved varer, der ikke er på lager
ved bestilling, kan den forventede
leveringstid oplyses ved henvendelse
til OK.

6.10.

AdBlue i emballage:

7.2.

Priser på smøremidler er alene inkl.
energiafgift og CO2-afgift.

7.3.

Priser på specialbenzin er inkl.
energiafgift, CO2-afgift og NOX afgift.

7.4.

Alle priser er ekskl. moms.

8.

Betaling

8.1.

Fremsendte fakturaer skal udlignes
senest 20 dage efter udstedelsen.

9.

Smøreskemaet

9.1.

Ved valg af produkt anvendes der et
særligt smøreskema med henblik på
at afgøre, hvilket produkt, der er det
rigtige for kunden. Smøreskemaet
udfyldes på baggrund af de af Kunden
afgivne oplysninger, og Kunden bærer
alene ansvaret for brug af forkerte
produkter som følge af fejlagtige
oplysninger i forbindelse med
udfyldningen af smøreskemaet.
OK kan således ikke gøres ansvarlige
for tab som kan henføres til forkert
udfyldning af smøreskemaet,
medmindre det påvises, at fejlen er
udført af OK.

10.

Returnering

10.1.

OK er aldrig forpligtet til at acceptere
returnering af varer, medmindre der er
indgået særlig skriftlig aftale herom.

6.10.1. Lagervarer leveres indenfor 2
arbejdsdage fra bestillingsdagen.
6.10.2. Ved varer, der ikke er på lager ved
bestilling, kan den forventede
leveringstid oplyses ved henvendelse
til OK.
6.11.

Leveringsnægtelse:

6.11.1. OK kan til enhver tid nægte at levere,
såfremt OK vurderer, at dette er
uforsvarligt.
7.

Priser

7.1.

Det er prisen på leveringsdagen, der
er gældende mellem parterne.
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11.

Lovvalg og værneting

11.1.

Dansk ret finder anvendelse på alle
eventuelle tvister mellem parterne.

11.2.

Tvister mellem parterne skal afgøres
ved byretten i Aarhus som værneting.

Viby, september 2018
OK a.m.b.a.
fsfssf
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