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Rabataftale mellem Circle K og
Dansk Detail
Aftalen omfatter rabat på diesel- og fyringsolie leveret i eksisterende tanke, og er gældende for
erhvervskunder.
Diesel- og fyringsolie

Ved levering af diesel- og fyringsolie fratrækkes rabatten
vores til enhver tid gældende listepris, ekskl. moms og afgift,
for de leverede produkter på leveringsdagen inden
fakturering.
De anførte rabatter kan ikke kombineres med andre
rabatordninger, og opnåelse af rabatterne kræver
tilmelding gennem denne aftale.
Produkt

Variant

Kr. pr. 1.000 liter
ekskl. moms

Fyringsolie

Basis

1.200,-

Fyringsolie

Premium

1.200,-

Diesel

miles Diesel

1.200,-

Diesel

miles Off Road Diesel

1.200,-

Levering

Følgeseddel afleveres på leveringsadressen.
Fyrings- og dieselolie:
Fragtfri levering med tankbil (bulk) i Danmark og alle
brofaste øer.
Ved bestilling af mindre end 700 liter pålægges leveringsgebyr på kr. 520,- ekskl. moms.
Ved ønske om, og mulighed for levering på samme dag, vil
der pålægges et hastetillæg på kr. 520,- ekskl. moms.
Hvis det ikke er muligt at udføre levering på grund af afspærring, aflåsning eller anden form for begrænset tilgængelighed,
opkræves kr. 520,- ekskl. moms for forgæves kørsel.
De aktuelle gebyrer fremgår af de til enhver tid gældende
salgs- og leveringsbetingelser. Disse er tilgængelige på
www.circlek.dk

Betaling

Betalingsbetingelserne er fakturadato + 20 dage.
Vores aktuelle listepriser kan ses på www.circlek.dk.

Betaling kan tilmeldes Leverandørservice.

Bestilling

Fakturaer kan gebyrfrit modtages via brev, e-mail eller e-Boks.

Levering foretages indenfor 3 arbejdsdage efter
ordreafgivelsen. Ordre, der afgives inden kl. 16, kan leveres
den efterfølgende dag, såfremt dette ønskes.
Ved ordrer afgivet efter kl. 16, med ønske om levering
næstfølgende hverdag, pålægges et hastetillæg på kr. 520,ekskl. moms.
Det aktuelle hastetillæg fremgår af de til enhver tid gældende
salgs- og leveringsbetingelser. Disse er tilgængelige på
www.circlek.dk
Ved bestilling af leverancer kan Circle K Webshop med fordel
anvendes. Alternativt kan Circle K’s Kundeservice kontaktes
på telefon 70 101 101. Ved alle henvendelser beder vi om, at
relevant kundenummer oplyses.

Services

Vi har forskellige services tilknyttet vores produkter – alt
efter behov.
• Produkt- og sikkerhedsdatablade, på de produkter, som er
omfattet af aftalen, er tilgængelige på www.circlek.dk.
• Datolevering fastlægger leveringsmønsteret ud fra jeres
forbrug, så klarer vi resten.
• Fjernpejling gør, at vi dagligt kan registrere jeres
tankbeholdning og sikre levering i ret tid.
• Webshoppen giver mulighed for online bestilling af
diesel og fyringsolie, når det passer dig.
For yderligere information om de nævnte services, se
www.circlek.dk.

Tilmelding til aftalen

Hver afdeling / leveringssted skal udfylde egen
tilmeldingsformular, vælg herunder:
Tilmelding
Tilknyt eksisterende konti
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