
 

 

Generelle betingelser gældende for: ullits Budcentral 
Nærværende betingelser, er gældende fra 1. januar 2016, og erstatter ALLE tidligere udsendte betingelser.  

 
1. Procedurer: 
1a. Ved at overgive nærværende forsendelse til ullits Budcentral, udpeger afsender hermed ullits Budcentral til frit at vælge hvilken rute, transportør, 
fremgangsmåde og underleverandører ullits Budcentral måtte finde bedst. Samt at man accepterer vores generelle betingelser.  
1b. Levering kan ikke garanteres til navngiven person og vil hvor forefindes, ske til generel varemodtagelse. 
1c. Ved levering til modtager i etageejendomme vil transportens overdragelse, hvor andet ikke forud er aftalt, ske ved pågældende ejendoms 
hovedindgang. 
1d. Der transporteres ikke hverken levende, nedfrosne, udstoppede eller på anden vis livløse dyr. 
1e. Levnedsmidler, herunder frugt og grønt, transporteres kun i det omfang, hvor der ikke kræves speciel godkendelse/indretning af køretøjet. 

2. Emballering: 
2a. Afsender skal udføre indpakningen i en lukket, robust emballering, som opfylder de krav, indholdet og transporten stiller. Undlader afsender 
dette, sker transporten på afsenders risiko. Ved tvivlsspørgsmål sidder ullits Budcentral konsulenter klar ved telefonerne, med råd og vejledning. 
2b. ullits Budcentral hæfter ikke for eventuelle palleter, pallerammer eller andre former for emballage, der måtte være anvendt i forbindelse med 
transporten. 

3. Afsenders forpligtigelser: 
3a. Afsender er ansvarlig for alle oplysninger som er angivet på fragtbrevet, og angivelse af forsendelsens indhold og vægt i særdeleshed, er 
korrekte.  
3b. Endvidere skal der angives fuldstændig modtager og afsender oplysninger (navn, adresse, postnummer, by, land og telefon nr.).  
3c. Der kan ikke leveres til en postboks. 

4. Fakturering/Betaling: 
4a. Alle forsendelser udføres som Franko (For afsender/transportbestillers regning) 
4b. Privat-kunder samt Offentlige instanser kontant ved transportens overdragelse 
4c. Erhvervskunder daglig fakturering, med 8 dage netto 
4d. Kontrakt-kunder ugentlig fakturering (fredag), med 8 dage netto.  

5. Fakturering/rykker procedure: 
5a. Faktura udsendes.  
5b. Hvis betalingen ikke sker, udsendes 10 hverdage efter en betalingspåmindelse.  
5c. Efter yderligere 8 dage, udsendes Rykkerfaktura 1, pålagt er rykkergebyr på kr. 100.00.  
5d. Efter yderligere 8 dage, udsendes Rykkerfaktura 2, pålagt et rykkergebyr på kr. 100,00 hertil kommer også rentetilskrivning. Renten udgør 1,2% 
pr. påbegyndt måned. I forbindelse med denne rykker, udsendes også en RKI varsling.  
5e. Efter yderligere 10 dage, igangsættes inkasso samt indberetning til RKI.  
Ved udsendelse af betalingspåmindelsen lukker ullits Budcentral endvidere for kontoen - således at kørsel ikke kan foretages uden forudgående 
betaling.  

6. Tillæg: 
6a. Olietillægget er ved kredittid under 15 dage netto, indkalkuleret i den til enhver tid gældende prisliste/aftalte pris 
6b. Broafgifter tillægges den til enhver tid gældende prisliste/aftalte pris. 
6c. Færgeafgifter tillægges faktura, baseret på færgeselskabets aktuelle fakturapris 
6d. Vejafgifter tillægges faktura, baseret på det/de pågældende landes aktuelle fakturapris 

7. Reklamation: 
7a. Reklamationer vedrørende fakturering skal fortages skriftlig senest 5 dage fra fakturadato.  
7b. Reklamation vedrørende skade på- /manglende gods skal ske ved modtagelse, senest næste hverdag 

8. Told og dokumentation: 
8a. Det er afsenders pligt at sørge for den fornødne dokumentation og toldpapirer, samt at disse er fyldestgørende for lande udenfor EU.  

9. Undersøgelsesret: 
9a. Afsender accepterer, at ullits Budcentral eller enhver offentlig myndighed, inklusive toldmyndigheder, til enhver tid har ret til at undersøge 
forsendelser, ved åbning af emballage, herunder at bryde eventuelle forseglinger,  som er overladt i ullits Budcentral varetægt.  

10. Tab og Skade: 
10a. ullits Budcentral er ansvarlig for tab og materiel skade, der påføres forsendelser, undtagen i tilfælde af fejl, som kan tilskrives afsender eller 
modtager,  
10b. force majeure, iboende defekter ved den transporterede vare eller utilstrækkelige emballering, er forhold, der frigør ullits Budcentral for ansvar. 
10c. ullits Budcentral kan ikke ansvarliggøres for forhold i transporten, der skyldes naturkatastrofer såsom: Uforudsete snestorme, skybrud, 
jordskælv, vulkanudbrud, laviner, bjergskred, jordskred eller andre af naturen skabte, hændelser.  
10d. ullits Budcentral kan ikke ansvarliggøres for forsinkelser/tab opstået i relation til ovenstående, samt ved situationer der relaterer til 
færdselsuheld, trafikomlægning i forbindelse med anlægsarbejde, terrorhandlinger samt demonstrationer. 
10e. ullits Budcentral anvender CMR reglerne som grundlag for beregning af erstatning. (Ekskl. Elektronik, kunst, antikviteter og smykker), herudover 
kan der tegnes ekstra forsikring mod betaling.  
10f. Ved transport af elektronik, kunst, antikviteter og smykker tegner afsender en tillægsforsikring via ullits Budcentral, gældende for den 
pågældende transport 
10g. For kontrakt-kunder er betingelserne i den indgåede kontrakt gældende. 

11. Farligt gods: 
11a. ullits Budcentral udfører ikke transport af gods/stoffer, der findes benævnt på ADR Konventionens UN-Liste med UN nr.. 
11b. ullits Budcentral transporterer ikke fyrværkeri eller fyrværkeri relaterede produkter  

12. Efterkrav: 
12a. ullits Budcentral kan opkræve efterkrav, men ullits Budcentral hæfter IKKE for modtagers manglende betaling, ved mangelfuld opmærkning eller 
hvis det ikke tydeligt fremgår af bestillingen. ullits Budcentral kan kun opkræve, såfremt betalingen sker med check udstedt til afsender eller lige 
kontanter. ullits Budcentral hæfter ikke for manglende dækning på checks.  
Efterkravsgebyret andrager kr. 75,- pr. forsendelse 

13. Volumenberegning: 
13a. Prisen bliver baseret på forsendelsens volutmetriske vægt, hvis denne overstiger forsendelsens aktuelle vægt. Beregningsmodel af 
volumetrisk vægt :  

Længde x bredde x højde ( i cm.) = vægt i kg. 
6000 

    ullits Budcentral 


