KEND DINE OMKOSTNINGER MED

FASTPRIS PÅ OLIE
Med en fastprisaftale låser du prisen fast på diesel og fyringsolie i en bestemt
periode. Du kender din faste nettopris pr. liter og sikrer, at budgettet holder.
Du betaler naturligvis først efter olien er leveret.
Fastpriser kontra variable listepriser
Kroner pr. 1.000 liter ekskl. afgift og moms
5000
Variabel listepris
Fast nettopris

4500
4000
3500

PRISEN
Den faste nettopris, du skal betale, indeholder din
rabat og et tillæg for at låse olieprisen fast.
Tillæggets størrelse afhænger af aftaleperioden
og forholdene på de internationale oliemarkeder.

den månedlige fordeling. Du får oplyst den faste
nettopris, som aftalen kan indgås til. Prisen er
kun gyldig i en kortere periode samme dag.
Når vi har fået din accept af aftalen, sender
vi en ordrebekræftelse.

3, 6 ELLER 12 MÅNEDER
Du kan vælge at låse din oliepris i 3, 6 eller 12
måneder. Selve aftaleperioden begynder den
første dag i den førstkommende måned efter at
aftalen er indgået. Aftaleperioden udløber den
sidste dag i måneden 3, 6 eller 12 måneder
senere. Hvis du midt i juni indgår en aftale på
6 måneder, vil fastprisperioden altså løbe fra
1. juli til 31. december.
Det er også muligt at aftale en periode af anden
varighed.

AFTALEN ER BINDENDE
DCC Energi genforsikrer din købte mængde olie
hos trediepart. Derfor er aftalen bindende for dig.
Aftager du ikke den købte mængde olie, vil du
blive afregnet forskellen mellem den aftalte pris
og den gennemsnitlige oliepris i kontraktperioden
på den mængde olie, du ikke har aftaget.
Aftager du mere, end du har indgået aftale om,
afregnes denne mængde til leveringsdagens listepris
minus din rabat.

PRODUKT OG MÆNGDE
Du kan fastlåse prisen på alle diesel- og fyringsolieprodukter. Minimumskvantum pr. aftale er 10 m³.
Du kan løbende følge aftalens restmængde på
den månedlige statusopgørelse fra DCC Energi.
Olien trækkes i løbet af hele perioden. Ved
kontraktens udløb laves en samlet opgørelse af
den aftagne mængde og ved underløft foretages
differenceafregning.

RISIKOVURDERING
Det kan medføre en risiko at låse olieprisen. Hvis du
har låst prisen før et prisfald, kan din oliepris være
højere end hvis du var på variabel pris. DCC Energi
yder ikke rådgivning om fastprisaftaler og olieprisens
udvikling.
VILKÅR FOR FASTPRISAFTALER
Fastprisaftaler reguleres af vilkår for fastprisaftale og
differenceafregning.

INDGÅELSE AF AFTALEN
Når du ønsker at fastlåse prisen, kontakter du
os og oplyser den samlede mængde olie og

Kontakt din lokale distriktschef og få mere at vide om fastprisaftaler.

