
 
 

Betingelser i forbindelse med køb af hel container 
træpiller, leveret direkte fra Århus havn. 

 
 
 

Denne form for levering af træpiller er selvfølgelig forbundet med enkelte 
risici. Når vi ikke selv får varen leveret til vores lager først, har vi ingen 

mulighed for at udbedre eventuelle fejl eller skader, som skæve paller eller 
poser der er gået i stykker. Er der en palle der er skæv eller væltet i 

containeren, er det ved direkte levering, kunden selv der står med denne 
risiko, uden nogen mulighed for at få rabat eller kompensation.  

Det afspejler sig også i prisen når du som kunde køber direkte fra havn.  
Prisen er fastsat med så lille fortjeneste at vi ikke har mulighed for at give 
nogen form for rabat eller kompensation hvis der er skæve eller væltede 

paller.  
Selvfølgelig står Skorup Træpillesalg / Mette Guld inde for at selve produktet, 

altså at træpillerne lever op til vores normale standard og skulle der mod 
forventning blive leveret et parti som ikke opfylder vores krav, er varen 

selvfølgelig omfattet af vores alm. byttegaranti. (fragtomkostninger er ikke 
inkl. i byttegarantien)   

 
Du skal selv læsse af når containeren ankommer. Det kræver en palleløfter til 

at trække pallerne til bagenden af containeren. Det kræver også en 
gaffeltruck, større minilæsser med pallegafler, en teleskoplæsser eller lig. 

som minimum kan løfte ca. 1500 kg. En traktor med frontlæsser er ikke 
velegnet til opgaven.  Og så kræver det selvfølgelig 2 mand.  

Der er afsat max 1 time til at tømme containeren, tiden beregnes fra lastbilen 
ankommer til adressen, til containeren er rengjort og lukket igen. Bruges der 

længere tid, faktureres den forbrugte tid med 210,- kr. plus moms pr. 
påbegyndte halve time.  

Ved manglende rengøring af containeren, faktureres 700,- kr. plus moms pr 
container. (containeren skal fejes) 

 
Der betales 50 % af det samlede beløb ved ordreafgivelsen. Den endelige 
fakturering laves umiddelbart efter leveringen og tilpasses den aktuelle 

leverede mængde. Restbeløbet betales senest 2 dage efter levering. 
Bemærk, vi omregner den samlede last til paller à 960 kg. 

Regnestykket kan se således ud: 
Fuld lastet 40 fods container med 24 paller x 1080 kg = 25.920 kg / 960 kg =  

27 paller à 960 kg x pris.  
 

Træpillerne leveres på paller i størrelsen 80 x 120 cm. (euro palle mål) 
Der er 1080 kg på hver palle, Pallerne er relative høje (ca. 2 meter) og det kan 
ikke undgås at nogle paller er lidt skæve ved ankomsten og skal rettes lidt op 
før, under eller efter aflæsningen. I værste fald (det sker dog meget sjældent) 

kan en palle være så skæv at den skal stables om.  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Der kan aftales levering på fastsatte tidspunkter. Når containeren er i havn og 
frigivet, kontakter vi vognmanden for i fællesskab med dig at aftale den 
endelige levering. Der er mulighed for at få containeren leveret sidst på 

eftermiddagen alle ugens hverdage og i enkelte tilfælde også lørdag morgen 
før kl. 08,00. Hvis ikke der opstår uforudsete problemer oplever vi at 

leveringerne stort set altid, finder sted til aftalte tid. 
 

Skorup Træpillesalg / Mette Guld kan ikke gøres ansvarlig for skæve paller, 
paller der er væltet, eller poser der er gået i stykker. Skorup Træpillesalg / 

Mette Guld kan ikke gøres ansvarlig for ekstra forbrugt tid i forbindelse med 
aflæsningen, grundet skæve eller væltede paller, eller andre 

omstændigheder.  Ekstra tid i forbindelse med aflæsning, vil altid blive 
faktureret kunde, uanset årsag.  

Det er alene chaufførens afgørelse om det er muligt at køre lastbilen hen til 
det ønskede aflæsningssted. Det er alene chaufføren der afgør tidsforbruget i 

forbindelse med aflæsningen.   
 
 

Force majeure  
Pga. den spændte situation i Rusland og Ukraine kan Skorup Træpillesalg / 
Mette Guld ikke gøres ansvarlig for leveringer som ikke leveres til aftalt tid. 
Hvis der opstår forsinkelser i leveringerne fra vores leverandør, vognmand 

eller andre samarbejdspartnere og leveringen først sker efter udløbet af dette 
tilbud, leveres varen stadig til den aftalte pris inden for de efterfølgende 30 

dage. Er dette ikke muligt annulleres ordren herefter uden videre.   
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