Tillægsbetingelser Erhverv - Fyringsolie og Brændstoffer
Gælder i tillæg til DCC´s Generelle Handelsbetingelser, der går forud for disse Tillægsbetingelser.
1. Priser på brændstoffer
DCC Energi A/S' (DCC) danske listepriser beregnes dagligt ud fra de aktuelle Rotterdam noteringer på olieprodukter samt den aktuelle valutakurs på US Dollar.
Prisen er altid baseret på leveringsdagens listepris inkl. de
afgifter, der er gældende den pågældende dag. Listeprisen inkluderer levering i Danmark på land og brofaste øer,
samt på Samsø og Ærø. For Bornholm gælder særlige vilkår.
2. Fastprisaftale på olie
Der kan indgås aftale om faste priser for en 3, 6 eller 12
måneders periode med opstart den kommende 1. i måneden efter indgåelse af Fastprisaftalen. Perioder af anden varighed kan aftales.
Hvis Køber ikke i løbet af aftaleperioden køber den aftalte
mængde olie til den aftalte faste pris, skal Køber betale
differenceafregning jf. ”Vilkår for fastprisaftale og differenceafregning”, der også angiver øvrige vilkår for fastprisaftalen.
DCC yder ikke rådgivning om fastprisaftaler og/eller forventninger til olieprisens udvikling. DCC har ikke ansvar
for evt. økonomiske tab som følge af fastprisaftaler.
3. Bestilling og levering

Leveret med tankvogn:
Ordrer leveres inden for 3 arbejdsdage efter ordremodtagelsen. Ordrer afgivet inden kl. 16, kan leveres den efterfølgende dag, hvis Køber ønsker dette.
Levering med tankvogn foretages uden, at Køber eller
dennes repræsentant er til stede og kvitterer for modtagelsen.
Ved bestilling skal Køber oplyse et ønsket kvantum eller
alternativt at tanken skal fyldes op. Minimumskvantum
ved bestilling i tankbil er 500 liter pr. produkt. Ved ordrer
under 700 liter pålægges et tillæg på kr. 200,00 ekskl.
moms. Ordrer over 700 liter leveres fragtfrit.

Leveret i tromler:
Ordrer leveres senest den 5. arbejdsdag efter ordre-afgivelsen.
Levering af petroleum
I sommerhalvåret fra 1. maj til 30. september leverer DCC
som udgangspunkt petroleum én gang om måneden. I
vinterhalvåret fra 1. oktober til 30. april leverer DCC som
udgangspunkt petroleum hver 14. dag.
Petroleum skal være bestilt senest fredag kl. 16 ugen før
leveringsugen. DCC forbeholder sig retten til at udskyde
levering af ordrer helt frem til det oprindeligt planlagte leveringstidspunkt.

4. Hasteordrer

Leveret med tankvogn:
Ordrer afgivet på ønsket leveringsdag eller efter kl. 16 til
levering den efterfølgende dag pålægges et hastetillæg på
kr. 340,00 ekskl. moms. Hvis der ønskes ekspreslevering
inden for 3 timer er tillægget kr. 560,00 ekskl. moms. Det
er en forudsætning for hastelevering, at DCC har ledig
transportkapacitet.
Hasteleveringer på søn- og helligdage pålægges de faktiske leveringsomkostninger, der minimum udgør 2.100 kr.
ekskl. moms.

Leveret i tromler:
Hvis Køber ønsker hurtigere levering, pålægges Køber de
faktiske omkostninger.
5. Leveringsforhold
Køber skal tilsikre, at levering kan ske sikkert og effektivt
på leveringsadressen, herunder at:
 Tankens/påfyldningsstudsens placering oplyses i forbindelse med, at en leveringsadresse/eller ny tank oprettes
første gang i DCC’s kartotek.
 Der er fri og uhindret adgang til tank/påfyldningsstuds
på leveringsadressen.
 Tankinstallation opfylder de til enhver tid gældende lovkrav.
 Der er en funktionsdygtig "fløjte" monteret på tanken
og/eller tanken kan pejles.
 Den bestilte mængde kan være i tanken.
DCC kan altid afvise at levere, hvis ovennævnte forhold
ikke er i orden eller levering i øvrigt efter DCCs skøn ikke
kan ske på en sikker og forsvarlig måde. Hvis Køber ikke
kan modtage den bestilte mængde, nægter at modtage
den, eller hvis leveringsforholdene ikke er i orden, kan
DCC pålægge Køber et gebyr for de ekstra distributionsomkostninger, som DCC har afholdt.
6. AdBlue
Ved bestilling af AdBlue IBC containere tilføjes pant på kr.
1.500,00 ekskl. moms per IBC container til ordren. Det er
et krav, at plomberingen af den enkelte IBC container forbliver ubrudt. Ved brudt plombering faktureres Køber kr.
1.500,00 ekskl. moms per brudt plombering for rensning
af containeren.
Helt tomme IBC containerne afhentes gratis, når der ved
genbestilling oplyses, at der skal en tom container med
retur. Betalt pant krediteres efter modtagelse af de(n)
tomme container(e). Kun AdBlue godkendt pumpeudstyr
må anvendes til IBC containere.
For AdBlue i Bulk gælder særlige vilkår.
7. Varmeservice
Købere med abonnement på Varmeservice følger betingelser som findes på www.danskvarmeservice.dk.
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8. Automatisk Olielevering

Tankovervågning med automatisk levering:
Der leveres efter pejling foretaget af udstyr opsat på Købers tank. Ved opsigelse af Tankovervågning med automatisk levering er aftalen opsagt, når Kunden modtager
en skriftlig bekræftelse herom.

Datolevering:
Der leveres efter en fast frekvens efter aftale med Køber.
Ved opsigelse af Automatisk Datolevering er aftalen opsagt, når Kunden modtager en skriftlig bekræftelse herom.
9.

PRIVATLIVSPOLITIK
Gældende privatlivspolitik kan altid læses på
www.dccenergi.dk/privatlivspolitik.
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