Standardprisliste pr. 15. august 2020
Afhentning af olie/vand, kølervæske
Antal liter
200-999
1000 – 5999
6000 og derover
Bore- og skæreolie m.m.
Slopolie
1300 kr.
1,30 kr.
1,20 kr.
Diesel- og gasolie
pr. afhentning
pr. liter
pr. liter
Fuelolie, 31-45 cst skal opvarmes
Kølervæske
1000 kr.
1,00 kr.
0,90 kr.
pH 7-9
pr. afhentning
pr. liter
pr. liter
Maks. 1,5 % olie og 70 % vand
Transport- og bortskaffelsesomkostninger er inkluderet i prisen
Deklaration og indberetning til myndighederne er inkluderet i prisen
Gebyrer *
Ulempe
Haste
Pumpetid
Forgæves kørsel
Efter normal arbejdstid

500 kr.
1000 kr.
500 kr.
500 kr.
1000 kr.

Undgå gebyrer – opbevar flydende affald efter nedenstående retningslinjer:
•

Flydende affald med pH under 6 eller over 10 modtages kun efter aftale. Nikkelindholdet må ikke
overstige 1000 µg/L. Se endvidere vores specifikationer for modtagelse af olie/vand og emulsioner.

•

Spildolien skal stå frit tilgængeligt, og adgangsveje skal være direkte, ryddelige og sikkerhedsmæssigt
forsvarlige.

•

Afstand mellem bil og tank må maks. være 25 meter, og tankens sugerør skal minimum være 2“.
Overholdes dette ikke, tillægges et *ulempegebyr.

•

Afhentning af over 600 liter sker normalt inden for 7 arbejdsdage fra bestillingstidspunktet.
Mængder under 600 liter afhentes inden for 15 arbejdsdage.

•

Ønskes straksafhentning inden for 2 arbejdsdage, tillægges et *hastegebyr.

•

Afhentninger ud over mandag-fredag kl. 7-16 tillægges et gebyr for afhentning *efter normal
arbejdstid.

•

Ved forgæves kørsel tillægges et gebyr for *forgæves kørsel.

•

Minimum pumpetid er 5 m3 pr. time. Overskrides denne pumpetid, tillægges et *pumpetids-gebyr.

•

Tømning af maskiner afregnes med 800 kr. pr. påbegyndt time.

•

Priserne er gældende for afhentning i Jylland samt på Sjælland og Fyn, men ikke for afhentning på
Bornholm og andre ikke brofaste øer. Indhent venligst tilbud for afhentning disse steder.

•

Ovenstående priser er ekskl. moms.

•

Betalingsbetingelser: 14 dage netto fra fakturadato.
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