ALLMÄNNA PRIS & LEVERANSVILLKOR Q8OILS SMÖRJMEDEL
1.

PRISER

1.1

Priserna framgår av OKQ8:s vid var tid gällande prislista.

1.2

OKQ8 förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ersätta smörjmedel med annat som innehar av
respektive generalagents erforderliga godkännanden. OKQ8 förbehåller sig därvid rätten att justera priset i
motsvarande mån.

1.3

Om den svenska kronan devalveras eller om växelkurser, avgifter, tullar, eller skatter ökar eller införs samt vid
ökade produktkostnader eller ökade emballage- transport- råvarukostnader eller andra kostnader är OKQ8
berättigad till en omgående höjning av priset i motsvarande mån (krona-för-krona) från och med det att
förändringen träder i kraft.

2.

LEVERANSVILLKOR OCH PRISTILLÄGG INOM SVERIGE

2.1

Kundens beställning ska ske enligt OKQ8:s vid var tid gällande beställningsrutiner. Aktuell gällande
beställningsrutin kan alltid erhållas från OKQ8:s kundtjänst via telefon 020-656565 eller smorjmedel@okq8.se.

2.2

Leveransvillkor är fritt levererat Kundens anläggningar inom ordinarie trafik vid samtidig beställning om
minimum 200 liter/kg för emballerade produkter. Tilläggskostnader kan tillkomma utanför ordinarie trafik.

2.3

Anskaffningsvaror (produkter som produceras på order) minimivolym 4000L.

2.4

Leveransvillkor Bulk. Vid bulkleverans smörjmedel tillkommer en fraktkostnad enligt nedan Zon indelning och
leveransvolym.

Tabell 1. Zonindelning per postnumrets första två siffror

2.5

Tabell 2: Distributionspåslag per zon och levererad volym

Smågodstillägg (tillkommande kostnader på mindre leveransvolymer) utgår för närvarande enligt följande.
Emballerade varor:
Smågodstillägg utgår på leveranser understigande 200 liter med 350 SEK/leverans
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Bulkleveranser:
Smågodstillägg utgår på leveranser understigande 800 liter med 300 SEK/leverans
2.6

Farligt godstillägg om för närvarande 200 SEK per leverans tillkommer vid leveranser av ADR klassade produkter
såsom alkylatbensin, spolarvätska och vissa smörjmedel.

2.7

Mervärdesskatt eller annan av myndigheter bestämd pålaga tillkommer på angivna priser.

2.8

Pallavgifter kan tillkomma med 150 SEK/Europall. Avgift utgår inte om pallregistreringsnummer finns.

2.9

I de fall OKQ8 accepterat retur av emballerade varor dras normalt 20% av varuvärdet av som returavgift, dock
minst 150 SEK per returtillfälle. Returfrakt betalas alltid av Kunden. Endast felfria och kuranta
varor/förpackningar återtas och kreditering sker efter mottagandekontroll hos OKQ8. Retur av bulkvaror kan ske
efter separat överenskommelse.

2.10

Vid leveranser till anläggningar utanför Sverige gäller OKQ8:s särskilda leveransvillkor och pristillägg.

3.

BETALNING

3.1

Fakturering sker efter varje order. Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Vid bulkleverans gäller
tankbilens registrerade uppgifter om levererade kvantiteter.

3.2

Emballerade produkter är OKQ8:s egendom till dess full betalning skett.

4.

LEVERANSTIDER

4.1

Lagervaror
Lagervaror levereras normalt inom 2-6 arbetsdagar.
Beställningsvaror levereras normalt inom 7-15 arbetsdagar.
Container är normalt beställningsvara.
Bulkleveranser
Bulkvaror levereras normalt inom 10 arbetsdagar.
Anskaffningsvaror
Leveranstid och volymkrav enligt separat överenskommelse.
Brådskande leveranser
Extra tillägg/expressgodstillägg beräknas för varje leveranstillfälle.
Telefonavisering
Motsvarande självkostnaden hos transportören.

5.

AVFALLSHANTERING

5.1

OKQ8 samarbetar och har avtal med godkänt avfallsföretag. I de offererade priserna ingår inte kostnad för
omhändertagande av restprodukter. OKQ8 erbjuder hängavtal med OKQ8:s samarbetspartner. Kunden är
införstådd med att det finns lagstiftning som reglerar vad en spillolja inte får innehålla och Kunden som lämnar
spilloljan har hela ansvaret för vad spilloljan innehåller.
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