
Hver dag er en rejse

Produkter
Du kan aftale fast pris på følgende produkter: 
    Landbrugsdiesel
    Entreprenørdiesel
    Transportdiesel
    Fyringsolie

Periode
Med en fastprisaftale låser du din pris på diesel/fyrings-
olie til en fast pris i en given periode af fx 3, 6, 12 eller 
24 måneder og på en aftalt volumen. Aftalen starter 
den første dag i den valgte startmåned, og den udløber 
den sidste dag i den valgte slutmåned. 

Kontrakten kan maksimum laves på 24 måneder fra 
førstkommende første og minimum 3 måneder med 
senest afslutning den sidste dag i den kommende 24 
måneders periode.
 

Fastprisaftale 
Vidste du, at du kan låse din oliepris hos os?
Ring til os nu, og hør hvor meget du kan låse prisen til i dag.
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Variabel
listepris
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US-dollar

Kilde: www.borsen.dk

Aftalepris
Aftaleprisen er Q8’s tilbudte fastpris på en given dato 
og en given volumen. Prisen er kr. pr. 1.000 liter ekskl. 
moms, afgifter og eventuelt bio-tillæg. Prisen låses fast 
ved at bekræfte tilsendte aftale via mail senest kl. 15 
samme dag, som den er modtaget. 

Levering til den fastlåste pris sker fra og med den første 
dag i den aftalte startmåned og udløber den sidste dag 
i slutmåneden – eller når kontraktvolumen er opbrugt 
afhængigt af, hvad der kommer først.

Risiko
At låse prisen fast indebærer risiko, da den variable 
 listepris kan falde til under aftaleprisen. Som udbyder af 
fastprisaftaler kan Q8 ikke rådgive herom. Vi anbefaler 
vores kunder at få risikoen vurderet af egne rådgivere.

Ring til os – og hør, hvad prisen er i dag.
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