Leveringsbetingelser
Priser
Univars smøreolieprisliste indeholder prisen pr. liter smøreolie og pr. kg smørefedt
ekskl. moms og evt. spildolieafgift men inkl. emballage, energi og Co2 afgift. Listeprisen
kan til enhver tid ændres med 30 dages varsel.
Kundecenter
Hvis du vil afgive en ordre eller har andre forespørgsler kan du kontakte vores
kundecenter på:
Telefonnummer:
35371244
Faxnummer:
35375204
E-mail:
univar.dk@univar.com
Univar Webshop:
https://eserve.univareurope.com

Univar Webshop – dit online bestillingssystem
Med Univar Webshop har du mulighed for at:


Afgive ordrer mellem 7:00 og 23:00



Se tidligere ordrer



Finde link til sikkerhedsdatablade

Levering
Bulk: Normal levering er indenfor 10 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelse.
Min. ordrestørrelse er 1.000 liter pr. produkt. Univar forbeholder sig retten til at levere
en mængde +/- 5%.
Emballagevarer: Normal levering er indenfor 5 dage efter modtagelse af
ordrebekræftelse. Bemærk: Varer pakket i kartoner sælges kun i hele ubrudte kartoner.
Synlige transportskader skal noteres på fragtpapirer og anmeldes samme dag til
Univars kundecenter. Skjulte skader skal anmeldes senest 5 dage efter modtagelsen af
varer til Univars kundecenter. Fremsend gerne foto ved anmeldelse af skaden.
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Hasteordrer
Kontakt kundecenteret, hvis du vil afgive en hasteordre. Kundecentret undersøger om
produktet er tilgængeligt og om vi kan levere indenfor det ønskede tidsrum. For denne
service pålægges der et tillæg på Kr. 730 ekskl. moms.
Minimumkvantum
Den mindste mængde, du kan bestille af et enkelt produkt, er 1 pakke/lagerført enhed.
Hvis din samlede ordrestørrelse er under Kr. 3.400 smøremidler / smørefedt, pålægges
der et tillæg på Kr. 730 ekskl. moms.
Afhentning af spildolie
Shell pålægger et spildoliegebyr på de smøreolietyper, der genererer spildolie. Beløbet
udgør p.t. Kr. 0,10 ekskl. moms pr. ltr. Beløbet reguleres jævnligt og kan ændres uden
varsel. Spildoliegebyret dækker gratis afhentning af spildolie hos Køber, ligesom
gebyret sikrer at spildolien genanvendes miljømæssigt korrekt. Hvis Køber ønsker
spildolie afhentet, kontaktes én af nedenstående operatører direkte:
Fortum Waste Solutions A/S, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg – 63 31 71 00
Avista Oil Danmark A/S - Juelsmindevej 6-18 - 4400 Kalundborg - 59 56 56 44
Gebyrer
Spildoliegebyr er Kr. 0,10 ekskl. moms pr. liter
Energi- og CO2- afgift er Kr. 2,481 ekskl. moms pr. liter
Farligt gods
For produkter som kræver speciel transport eller klassificeres som farligt gods
afkræves der et tillæg på Kr. 250,00 pr. leverance
Tom emballage
Tom emballage bør bortskaffes på en miljøvenlig og ansvarlig måde. Vi anbefaler dig at
besøge Mineraloliebranchens hjemmeside, hvor du vil finde en liste over godkendte
tromleindsamlere.
Adressen er: www.mb-olie.dk
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Bemærk: En tom tromle tages KUN retur, såfremt denne er helt tømt, ren, pæn og
spunsen er isat. Det er ligeledes en forudsætning at tromlen kun har været anvendt til
smøreolie/ fedt.
Alle leverancer er omfattet af vore generelle salgs- og leveringsbetingelser, med
mindre andet er aftalt skriftligt. Disse kan findes på:
Univar Salgsbetingelser
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