
 

Generelle betingelser og vilkår for køb og levering via AGA online shop 
 

Bemærk: De normale vilkår for AGA A/S gælder også, når du bestiller via AGA online shop, f.eks. forhandler og agent. 

Bemærk: Når du bestiller via AGA online shop, vil du modtage en ordrebekræftelse fra AGA i henhold til vilkårene for 
din aftale med AGA A/S. 

Bemærk: Din ordre leveres direkte til den angivne leveringsadresse. Leveringsomkostninger vil blive beregnet. Ordrer 
kan ikke afhentes/leveres via et AGA depot/en agent. 

Bemærk: AGA online shop håndterer kun køb og leverancer.  
 
1. Produktinformation 
Oplysningerne på hjemmesiden kontrolleres og 
opdateres jævnligt af AGA A/S. Selvom oplysningerne 
kontrolleres, kan AGA A/S ikke garantere, at 
hjemmesiden er fuldstændig fri for fejl. AGA A/S tager 
forbehold for fejl i samtlige priser, produktoplysninger 
og på hjemmesiden i øvrigt. I tilfælde af fejl 
forbeholder AGA A/S sig retten til at foretage rettelser 
uden forudgående varsel. Vi forbeholder os retten til 
at foretage prisjusteringer, standse salget af 
produkter, indstille produktionen af produkter, løse 
tekniske problemer og foretage ændringer i tekniske 
specifikationer. 
Produktbillederne på hjemmesiden afspejler ikke 
nødvendigvis produktets præcise udseende. 
 

2. Priser 
Når du er logget ind, er de priser, du får vist, de priser, 
der gælder for dig. Du kan vælge at få vist priser med 
eller uden moms. Alle priser er angivet i danske kroner 
[DKK]. 
Priser er uden levering og uden eventuelle 
lejegebyrer. 
Priser kan ændres uden varsel, medmindre andet er 
aftalt skriftligt. 

Leje af gasflasker og transportbeholdere 
Når gassen leveres, kan du leje 10-liters og/eller 
større gasflasker, kasser og transportbure hos AGA 
A/S. Lejen for disse flasker/kasser/transportbure 
betales forud. Der kan indgås særlige lejeaftaler. 
Den daglige leje faktureres altid og kan ikke betales 
kontant. Normalt opkræves den samlede daglige leje 
sammen med faktureringen for gassen. Den daglige 
leje kan faktureres separat, f.eks. hvis gassen betales 
kontant eller er uden beregning. 

Mistede flasker og ventiler 
For gasflasker/kasser/transportbure opkræves der et 
gebyr svarende til prisen for 5-års leje i henhold til 
gældende prisliste. 
Hvis en flaske findes og returneres til AGA, refunderes 
prisforskellen ved modregning i den akkumulerede 
daglige leje for den tid, flasken har været væk.  

Køb af flasker 
I forbindelse med UNICYL 10-litersflasker, visse 5-
liters- og mindre gasflasker mv. købes både gassen og 
flasken ved første køb. Derefter ejer kunden flasken, 
som, når den er tom, ombyttes med en tilsvarende fuld 
flaske. I denne situation betales der kun for opfyldning 
af flasken. 
 

3. Bestilling 
Hvis en ordre ønskes leveret næste dag, skal den 
bestilles senest kl. 12 middag dagen før. 
Levering finder normalt sted på AGA's sædvanlige 
leveringsdato(er) i det pågældende område, 
medmindre andet er aftalt skriftligt. 
Der leveres ikke varer på helligdage. Der vil ikke blive 
foretaget ekstra leveringer, så husk at bestille ekstra 
til leveringerne før helligdagene. 
 

4. Vilkår og bestemmelser for leveringer 
AGA's generelle leveringsbestemmelser for gasser mv. 
og AGA's generelle lejebetingelser gælder, 
medmindre andet er aftalt skriftligt. 
 

5. Betalingsbetingelser 
Ved bestilling via AGA online shop skal fakturaen 
betales inden for 15 dage fra faktureringsdato, 
medmindre andet er aftalt skriftligt. 
Der opkræves gebyr for e-fakturaer og papirfakturaer i 
henhold til gældende prisliste. Der opkræves 
morarenter, rykkergebyr og inkassogebyr i henhold til 
loven. 
 

6. Transport 
Gasflaske: for almindelig transport til kunder udført af 
AGA opkræves et fast gebyr pr. levering og et 
leveringsgebyr pr. flaske. Leveringsgebyrer for kasser 
afhænger af antallet af flasker i kassen. 
AGA kan efter aftale transportere gasflasker inden for 
kundens område i forbindelse med levering. Herfor 
betales også et fast gebyr pr. tur og pr. cylinder eller 
transportkasse. 



 

Ved levering af gasflasker vil AGA tage det samme 
antal flasker med retur, som der leveresuden 

beregning. Der opkræves transportgebyr for 
eventuelle overskydende returnerede flasker 
som beskrevet herover. 
Der opkræves separat for levering ved for sen 
bestilling og hastelevering på kundens anmodning. I 
tilfælde af levering ved for sen bestilling opkræves der 
et fast ekstragebyr. Denne form for levering kan kun 
tilbydes, hvis der er ledig plads i den varevogn, der 
leverer varerne. Sådanne leveringer skal senest 
bestilles dagen før levering. 
I tilfælde af hastelevering leverer AGA ved hjælp af 
den hurtigst tilgængelige leveringsmetode i henhold 
til kundens ønsker. Kunden opkræves ekstragebyr ved 
bestilling af hastelevering. 
Hvis kunden ønsker ekspreslevering, luftfragt eller 
kurértransport, opkræves de faktiske udgifter altid. 
Medmindre andet er angivet, gælder ALMIND . 
 

Håndtering og servicering af gasflasker 
Trykflasker skal transporteres i henhold til reglerne om 
farligt gods (ADR) hvad angår særligt udstyr på 
køretøjerne, chaufførkurser og dokumentation. 
Der opkræves et ADR-gebyr pr. flaske. ADR-gebyret 
for emballage afhænger af antallet af flasker i kassen. 
 
 
 

Udstyr 
Medmindre andet er anført, gælder ALMIND . Fragten 
opkræves i henhold til særlig fragttabel. 
 

7. Klager 
I tilfælde af defekter eller klager gælder AGA's 
generelle leveringsbetingelser. 
 

8. Returnering 
I tilfælde af returnering af fulde flasker opkræver AGA 
et ekspeditionsgebyr. 
 

Returnering af nyt udstyr 
Inden returnering af udstyr skal AGA's udstyrsafdeling 
kontaktes på tel: 019-27 61 27. Udstyret skal være 
ubrugt og i ubeskadiget emballage, for at 
returneringen kan godkendes. Der skal vedlægges 
kopi af følgesedlen. 
Køber er ansvarlig for returforsendelsen og for, at 
udstyret er forsvarligt emballeret. AGA A/S opkræver 
et returneringsgebyr på 20 %, dog mindst 100 DKK. 
Udgået udstyr kan ikke returneres. 

9. Diverse 

Udstyr 
Garantien på udstyr er 1 (et) år fra leveringsdato. 

Andet 
Hvis AGA's leveringsomkostninger for et produkt 
og/eller services skulle stige som følge af 
omstændigheder, som AGA ikke er ansvarlige for eller 
ikke kunne forudse, f.eks. nationale og/eller lokale 
skatter og afgifter, brændstofprisændringer og 
lignende, forbeholder AGA A/S sig retten til at justere 
prisen med et tilsvarende beløb. 
Vi er ikke ansvarlige for trykfejl eller ændringer.

PAS PÅ DIG SELV 
Læs altid risiko- og sikkerhedsoplysningerne på flaskens etiket, før flasken tilsluttes, og gassen anvendes. Etiketter og 
andre former for mærkning må ikke fjernes fra flaskerne. 
 
Alle gasflasker skal: 

• håndteres forsigtigt og beskyttes mod ild, stærk varme og slag 
• fastgøres, så de ikke kan vælte 
• opbevares og transporteres med ventilbeskyttelse eller med en tætsluttende møtrik. 
• udstyres med særlige advarselsetiketter, hvis flasken indeholder giftig, ætsende, brændbar eller 

brandnærende gas. 
 
Sørg for: 

• at fjerne alt udstyr (f.eks. regulatorer) under transport 
• at følge oplysningerne på etiketten, især mht. giftig og ætsende gas 
• kun at anvende udstyr, pakninger og smøremiddel, der er beregnet til den pågældende gas 
• regelmæssigt at kontrollere udstyrets funktionsevne og sikre, at det ikke er utæt 
• aldrig at anvende utæt udstyr. 

 

Detaljeret risiko- og sikkerhedsinformation kan ses på AGA-websiden (www.aga.dk/sikkerhedsdatablade) for 
hver type gas. 


