Generelle salgs- og leveringsbetingelser
1. Gyldighed
Alle ordre indgået mellem Petro-Chem a/s (i det efterfølgende Petro-Chem), og Petro-Chems
kunder, med mindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.
Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept,
købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, medmindre Petro-Chem
skriftligt har accepteret fravigelserne.
2. Betalingsbetingelser
Petro-Chems betalingsbetingelser: Fakturadato + 15 dage. Der gives ikke kontantrabatter.
Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag betales et rykkergebyr på 100 kr. pr. gang.
3. Levering
I forlængelse af indgåelse af salgsordren kvitterer Kunden på ordren, hvorpå informationer om
produkter, priser og levering fremgår. Petro-Chem betaler og forestår fragten fra Petro-Chems
lager til Kunden, ligesom risikoen for varerne under forsendelsen er Petro-Chem.
Ordrer på under 100 L/kg eller 2500 kr. pålægges et ekspeditionsgebyr på kr.150
Ingen produkter sælges i anbrudte emballager. Skulle Petro-Chem leverer varerne efter den
seneste leveringsdato jævnfør ordren, anses denne levering dog stadigvæk for rettidig, så
længe kunden ikke forinden afsendelsen af varerne fra Petro-Chems lager skriftligt har
meddelt, at ordren ønskes annulleret.
Såfremt Petro-Chem må annullere en ordre forinden levering, af andre årsager som
udelukkende skyldes Kunden, forbeholder Petro-Chem sig ret til at debitere kunden PetroChems tab i anledning af annulleringen af ordren, dog mindst 50 % af den annullerede ordres
fakturaværdi ekskl. moms.
Ved nægtet modtagelse hos Kunden debiteres Kunden Petro-Chems udgifter til forsøg på
levering sammen med salgsprisen, uanset det forhold at levering ikke har været mulig.
Eventuelle efterfølgende udgifter til levering debiteres kunden.
Petro-Chem er ikke ansvarlig overfor Kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter
aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør
og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler
eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende
transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom
eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som Petro-Chem ikke
er direkte herre over. I dette tilfælde er Petro-Chem berettiget til at udskyde levering, indtil
opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.
4. Reklamation
Kunden er forpligtet til at foretage kontrol af alle modtagne varer senest 7 dage efter varens
modtagelse. Såfremt de leverede varer ikke er kontraktmæssige, må der reklameres skriftligt
inden 8 dage fra modtagelsen af varerne. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre
fejl og mangler gældende bortfaldet. Når Petro-Chem har modtaget reklamationen, vil PetroChem snarest kontakte Kunden herom. I tilfælde af reklamation er Kunden ikke berettiget til at
disponere over det leverede eller returnere dette til Petro-Chem uden Petro-Chems skriftlige
godkendelse. Reklamationer på en del af en ordre medfører ikke ret til annullering eller
returnering af den del af ordren der ikke er reklamationsbehæftet.
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5. Ændring af pris
I det tilfælde at udefra kommende forhold som toldsatser, oliepriser, statsafgifter eller
lignende der forårsager, at den tilbudte pris forøges, er Petro-Chem berettiget til at debitere
sådanne omkostninger.
6. Rettigheder ved forkert eller for sen levering
Ansvar for fejl eller mangler er altid og i enhver situation begrænset til efter Petro-Chems valg
enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele kunden et af Petro-Chem fastsat
forholdsmæssigt afslag. Kunden kan ikke gøre andre mangelbeføjelser – herunder
erstatningsansvar – gældende.
7. Produktansvar
For produktansvar er Petro-Chem ansvarlig i henhold til de bestemmelser i
produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Petro-Chem fraskriver sig ansvar for
produktskade på ethvert andet grundlag. Petro-Chem kan ikke gøres ansvarlig for driftstab,
tidstab, avancetab og lignede indirekte tab.
Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Petro-Chem, såfremt
Kunden bliver bekendt med forhold, som kunne begrunde et produktansvar for Petro-Chem.
Kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme forum, som behandler en eventuel
produktansvarssag mod Petro-Chem. Petro-Chem har dog altid ret til at bestemme, at det
indbyrdes forhold mellem Kunden og Petro-Chem skal afgøres i henhold til bestemmelserne i
vedhørende bestemmelser.
I den udstrækning Petro-Chem måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Kunden
forpligtet til at holde Petro-Chem skadesløs i samme omfang, som Petro-Chems ansvar er
begrænset i henhold til nærværende punkt.
8. Ejendomsret
Indtil leverede varer er betalt fuldt ud, forbliver ejendomsretten til varerne hos Petro-Chem.
9. Lovvalg og værneting
Der anvendes dansk ret. Tvister indbringes for Sø- og Handelsretten i København.
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