Allmänna försäljningsoch leveransvillkor
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VÅRA OLIKA EMBALLAGE,
ANTAL PER FÖRPACKNING OCH
PALL
Kod

Emballagetyp

Innehåll

Antal per förpackning

Antal per pall

Smörjoljor
99

Container

1000 liter

00

Bulk

01

1/1-fat

208 liter

06

Dunk

20 liter

08

Dunk alkylat

09

Dunk spolarvätska

12

Flaska (Plåt)

13

5 liter

Dubbel/Enkel 32/16 st
3 st/kartong

25 liter

36 kartonger
Dubbel/Enkel 24/12 st

0,25 liter

12 st/kartong

105 kartonger

Flaska

1 liter

12 st/kartong

36/40 kartonger *)

14

Dunk

4 liter

3 st/kartong

30/36 kartonger **)

15

Tub

225 ml

12 st/kartong

124 kartonger

17

Dunk

10 liter

40 kartonger

Smörjfett
20

1/1-fat

180 kg

25

1/4-fat

50 kg

27

Hink

18 kg

31

Burk

1 kg

12 st/kartong

41

Patron

420 ml

12 st/kartong

500/150 ml

12 st/kartong

43/46

Sprayflaska

22 hinkar

84 kartonger

*) 1 liters Q8 Formula-serien: 36 kartonger/pall (432 liter)
**) 4 liters Q8 Formula-serien: 30 kartonger/pall (360 liter)
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ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSOCH LEVERANSVILLKOR
1. Smågodstillägg - tillkommande kostnader på mindre
leveransvolymer
Emballerade varor:
Smågodstillägg utgår på leveranser understigande 200
liter med 250 SEK/leverans.
Bulkleveranser:
Vid bulkleveranser understigande 2000 liter per leverans
och produkt tillkommer:
500 SEK för volym mellan 1500-1999 liter
1000 SEK för volym mellan 1000-1499 liter
1500 SEK för volym mellan 500-999 liter
Volym under 500 liter kan levereras mot särskild kostnad
beräknad per leveranstillfälle.
2. Farligtgods-tillägg
Farligtgods-tillägg 175 SEK per leverans tillkommer vid
leveranser av alkylatbensin och spolarvätska.
3. Mervärdesskatt
På angivna priser tillkommer mervärdesskatt eller annan
av myndigheter bestämd pålaga.
4. Europapall
Debiteras till självkostnadspris om inte
pallregistreringsnummer finns. F n 100 SEK/st.
5. Returavgift
Efter att OKQ8 accepterat retur av emballerade varor
avdrages normalt 20% av varuvärdet som returavgift dock
minst 150 SEK per returtillfälle. Returfrakt betalas alltid av
kund. Endast felfri och obruten vara/förpackning återtas
och kreditering sker efter mottagandekontroll hos OKQ8.

7. Betalningsvillkor
Per 30 dagar netto efter fakturadatum. Fakturering sker
efter varje leverans. Vid överskriden kredittid debiteras
dröjsmålsränta från förfallodagen tills full betalning erlagts.
Dröjsmålsräntans storlek framgår av fakturan. F n 2% per
månad från förfallodatum.
Om den svenska kronan devalveras, förändringar av
växelkurser, avgifter, tullar eller skatter införs eller höjs,
ökade produktkostnader samt ökade emballage- och
transportkostnader, är OKQ8 berättigad till en omgående
höjning av priset i motsvarande mån.
8. Äganderätt
Godset är OK-Q8 ABs egendom till full betalning skett.
9. Leveranstider och brådskande leveranser
Lagervaror: Upp till 6 arbetsdagar. Normalt 2 arbetsdagar.
Beställningsvaror: Upp till 15 arbetsdagar. Normalt 7
arbetsdagar.
OBS! Container är alltid beställningsvara.
Bulkleveranser: Leveranstid enligt separat
överenskommelse.
Brådskande leveranser: Extra tillägg/Expressgodstillägg,
beräknas för varje leveranstillfälle.
Telefonavisering: 60 SEK (Motsvarar självkostnaden hos
transportören).
10. Returcontainer
Schütz returcontainers för kvittblivning, se medföljande
instruktioner på containern eller ring vår Säljsupport på
telefon: 020-88 88 00. Retur av fyra stycken containers är
fraktfritt.
OBS! Kontrollera att containern är märkt med ”Schütz”.

Retur av bulkvaror kan ske efter separat
överenskommelse. Retur av vara, orsakad av att kund
beställt mer än vad som ryms i tank, kommer att debiteras
till självkostnadspris.
6. Anmärkningar
Anmärkning mot leveranser skall vara OK-Q8 AB,
Smörjmedelsavdelningen, Box 23 900, 104 35 Stockholm,
telefon: 020-88 88 00, smorjmedel@okq8.se, tillhanda
senast 7 dagar efter mottagande.
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11. Offerter
Alla offerter gäller mot omgående svar där inte annat
angivits eller överenskommits. Oavsett vad som stadgas i
offerten har OK-Q8 AB rätt att ändra betalningsvillkoren
om så OKQ8 bedömer.
12. Leverans
OK-Q8 AB är endast skyldig verkställa leverans under
OKQ8s ordinarie arbetstid. Kräver Köparen leverans på
annan tid, debiteras Köparen uppkomna merkostnader.
OKQ8 tillämpar Incoterms 2010/DAP.
13. Force majeure
Om krig, krigsliknande händelse, export- eller
importrestriktion, statlig reglering av annat slag,
naturkatastrof, tonnagebrist, ishinder, arbetskonflikt,
omfattande driftsstörning samt övriga omständigheter som
hindrar, fördyrar eller försvårar OKQ8s anskaffande av
vara, eller fullgörande av ingånget avtal, är OKQ8
berättigat att utan skadeståndsskyldighet häva avtalet eller
begära erforderlig tidsförlängning eller prishöjning.
Vad ovan angivits beträffande arbetskonflikt skall även äga
giltighet när OKQ8 omfattas av åtgärden.
14. Köparens ansvar
Köparen svarar för att vid leveranstillfället utrymme finnes
för beställd kvantitet samt att utrymmet ifråga motsvarar
myndigheternas krav. Skador som kan uppstå på
Köparens eller tredje mans egendom till följd av att sådant
utrymme inte finns vid leveranstillfället eller inte uppfyller
gängse krav, som t ex regelrätt överfyllnadsskydd, ersätts
av Köparen. Köparen ansvarar för att tillfartsväg har
erforderlig bärighet och är plogad vintertid. Köparen
ansvarar vidare för att leveransplatsen är tillfredsställande
uppmärkt. Extra kostnader som åsamkas OKQ8 i
samband med leverans debiteras Köparen. Köparen skall
även ersätta de merkostnader som kan drabba OKQ8
p g a att leverans inte kunnat ske av hela kvantiteten.

OKQ8 är således inte skyldigt att till Köparen utge någon
som helst ersättning vare sig för personskada, skada på
egendom, utebliven vinst eller annan förlust eller indirekt
skada, såvida inte annat uttryckligen avtalats eller om grov
vårdslöshet kan läggas OKQ8 till last. Vidare ansvarar
OKQ8 inte för skada orsakad av Köparens hantering etc.
efter Köparens mottagande av varan.
16. Reklamationer
Köparen är skyldig att vid mottagandet genast kontrollera
att levererad kvantitet och kvalitet överensstämmer med
Köparens beställning och upprättad leveransnota.
Reklamation avseende kvantitet och kvalitet skall för att
beaktas, ske omedelbart efter verkställd leverans.
17. Tvister
Eventuella tvister skall avgöras av skiljenämnd enligt vid
var tid gällande lag om skiljeförfarande. OKQ8 äger dock
rätt att vid allmän domstol föra talan om fordran för gjorda
leveranser eller i samband därmed uppkomna kostnader.
Om Köparen är enskild konsument skall tvist dock alltid
avgöras av allmän domstol.
Alla tvister och meningsskiljaktigheter som härrör detta
avtal skall slutgiltigt avgöras genom förenklat
skiljedomsförfarande enligt Stockholms handelskammares
regler. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm,
Sverige.

Köparen är även ansvarig för kostnader som uppstår i de
fall då Köparen angivit postnummer till egen boxadress,
men vill ha godset levererat till gatuadress med annat
postnummer. Detta gäller även då Köparen angivit felaktigt
postnummer. Kostnaden är f n: Comfort 65 SEK/fel.
15. OKQ8s begränsade ansvar vid fel i levererad vara
Vid fel i levererad vara är OKQ8s ansvar begränsat till
leverans av ny felfri vara samt att ersätta Köparen för
eventuellt uppkommen direkt skada på grund av fel i
varan.

OKQ8 Smörjmedel
Säljsupport/Order Tel 020-88 88 00 Fax 08-28 16 69 order.smorjmedel@okq8.se
Teknisk Service & Utveckling Tel 08-506 805 40 produktteknik@okq8.se

