
 

 
 
  
   
 Den tragiske krig i Ukraine har fået — og får fortsat — store konsekvenser for verdens 

energimarked, hvilket bl.a. har resulteret i, at vi nu ser oliepriser på himmelflugt, også i 
Danmark. 

I ATKI råder vi over en betragtelig flåde af servicebiler som vi i dagligdagen bruger til at 
varetage alskens installations-, vedligeholdelses- og reparationsopgaver for vores mange 
kunder rundt omkring i landet. Vi har i de seneste år været i processen med gradvis ud-
skiftning og modernisering af flåden for at opnå et så lille miljøaftryk som muligt, og det 
vil fortsat være højt på ATKI’s grønne dagsorden.

Ikke desto mindre må vi erkende, at de stigende oliepriser også har ramt os 
hårdt som følge af de mange tilbagelagte kilometer i den gode sags tje-

neste, og vi ser os derfor nødsaget til at indføre et olietillæg for på for-
svarlig vis at kunne navigere i denne nye virkelighed.

 
Olietillægget vil træde i kraft fra dags dato og bestå af 1% af fak-

turaens pålydende. 

Vi vil i samme ombæring gøre opmærksom på, at der —
ligeledes som en direkte konsekvens af krigen — kan op-
stå prisstigninger og forsinkelser på bl.a. stål- og alumini-
umsleverancer, herunder master samt elektronik generelt. 
Nærværende kan have konsekvenser for fremsendte tilbud, 
hvis der skulle ske markante ændringer, inden varene er 
leveret. 

Vi håber på forståelse for situationen fra vores kunders side, 
og vil fortsat gøre alt hvad der står i vores magt for at 

kunne efterleve vores høje krav til god, hurtig- 
reagerende kundeservice overalt i landet. 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I altid vel-
komne til at kontakte undertegnede.
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