
 

 

 
Salgs og leveringsbetingelser for Emmelev A/S 

 

BIODIESEL 

 

Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse ved 

salg af biodiesel fra Emmelev A/S, med mindre andet 

fremgår af den specifikke aftale. 

 

§ 1 Leverings sted 

 

Med mindre andet er aftalt i den specifikke aftale 

leverer sælger varerne på købers adresse. 

 

§ 2 Successive levering/aftagelse 

 

Den aftalte mængde fremgår af den specifikke aftale. 

Med mindre andet er aftalt leveres/aftages mængden 

successivt over den aftalte leverings-periode. Ved 

successive aftagelse/levering forstås at varerne 

aftages/leveres med omtrentlig lige store mængder pr 

måned. 

 

§ 3 Pris 

 

Pris fremgår af den specifikke aftale. Prisen er 

eksklusiv moms og andre afgifter. Enhver afgift som 

måtte blive pålagt produktet i eller af destinationslandet 

er alene købers regning og risiko og er sælger 

uvedkommende. For leverancer indenfor EU, men 

udenfor DK, udfærdiges Administrativt 

Ledsagedokument (  DK told form 22.068 ), hvilket 

køber returnerer snarest muligt til sælger i underskreven 

stand. 

 

§ 4 Fakturering & betaling 

 

Faktura pr leveringsdag 

Betaling forfalder 8 dage efter fakturadato. Betaling 

skal ske ved bankoverførsel til sælgers konto i Jyske 

Bank. Reg No 5051, konto No : 1299393, Swift : 

JYBADKKK, Iban No : DK9750510001299393. 

Ved eventuel for sen betaling er sælger berettiget til 

rente svarende til 8% pa regnet fra forfaldsdag i 

henhold til faktura indtil faktisk betaling er sket. Rente 

tilskrives månedsvis og forfalder ved påkrav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5 Videresalg 

 

Varen må ikke videresælges uden forudgående skriftlig 

tilladelse fra sælger. Hvis varen alligevel videresælges 

uden aftale herom bortfalder sælgers produktansvar. 

 

§ 6 Overdragelse 

 

Handlen eller rettigheder eller pligter udsprin-gende 

herfra kan ikke overdrage til tredjemand uden den 

anden parts skriftlige accept. 

 

§ 7 Betinget handel 

 

Varen forbliver sælgers ejendom indtil den er fuldt 

betalt, uanset hvor varen befinder sig. 

 

§ 8 Andre forhold 

 

I tilfælde af produktions tekniske problemer, mangel på 

råvarer, force majeure situationer eller lignende, kan 

sælger indstille leverancerne så længe situationen varer. 

Indstilling af leverancer skal anmeldes hurtigst muligt 

til køber, og senest 48 timer efter situationens opståen. 

Kontrakten nedskrives med de mængder, der skulle 

have været leveret i den angivne periode.  Hvis en 

sådan situation vedvarer mere end en måned, kan køber 

og sælger hver især annullere kontrakten for så vidt alle 

ikke leverede mængder. 

Det er alene købers ansvar, at varen anvendes til det 

formål hvortil den er solgt. Sælgers produktansvar er 

begrænset til direkte motorskader netop forsaget af at 

varen ikke opfylder DIN norm 14.214. Andre 

omkostninger og/eller kapitaltab, som ikke er en direkte 

motorskade, henfalder ikke under sælgers produkt- eller 

andet ansvar. 

Sælgers ansvar er i øvrigt begrænset til værdien af den 

leverede varer. Eventuelle indsigelser vedrørende 

kvaliteten af den leverede varer skal meddeles sælger 

senest 14 dage efter levering. 

 

§ 9 Grundlag for handlen 

 

Aftalen er underlagt dansk lov. Værneting er enten 

Retten i Odense eller Sø og Handelsretten i København. 
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