GENERELLE BETINGELSER PR. 1.1.2017
Alle våre tilbud er basert på siste oppdaterte versjon av våre generelle betingelser, og alle oppdrag
utføres iht. NSAB 2015 med unntak av §27c, pkt.3, lagring.
Alle våre tilbud er basert på dagens fraktnivå og valutakurser, og kan avvike frem mot fakturering.
Alle ratene er eksklusive offentlige avgifter, oppkravsomkostninger, vareforsikring, og gjelder ikke for
IMDG, ADR og thermogods.
Alle rater gjelder mot skriftlig aksept av tilbudet innen 30 dager fra tilbudsdato, hvis ikke annet er
spesifisert.
Gjensidig oppsigelsestid av skriftlige tilbud er 3 måneder, regnet fra og med første dag i måneden
etter at oppsigelsen fant sted.
OVERSJØ
Frakttillegg se vedlegg til tilbudet.
Omkostningene i Norge gjelder kun for sendinger under FOB-betingelser, og hvor frakten er betalbar
til Airsped AS.
BILFRAKTER UTLAND OG INNLAND
Alle sendinger med en fraktberegningsvekt under 1000 kg avregnes opp til nærmeste 50 kg, og
sendinger over 1000 kg avregnes opp til nærmeste 100 kg.
Ratene er basert på at sendinger kan hentes og leveres direkte med linjebilen, og forutsetter ingen
tolltekniske eller trafikale hindringer.
VOLUMBEREGNING
CBM
SJØFRAKT
FLYFRAKT
LANDTRANSPORT
EUROPA
LANDTRANSPORT
NORDEN

1000 KG (W/M)
167 KG
333 KG
333 KG

LASTEMETE
R

1 EURPALL

1850 KG

740 KG

2000 KG

800 KG

FORTOLLING
Prisen for fortolling forutsetter at kunden har gyldig tollkreditt på fortollingstidspunktet, og inkluderer 3tre tariffnummer.
Vareeier er forpliktet til å informere Airsped AS om spesielle forhold han kjenner til for å utføre en riktig
fortolling.
Vareeier har plikt til å kontrollere at fortollingen er riktig utført, samt å dekke ethvert krav rettet mot
deklaranten, som følge av mangelfull toll- eller avgiftsdeklarering.
FORSIKRING
Alle Kunder bør tegne egen transportforsikring hos sitt forsikringsselskap, da vårt ansvar kan være
begrenset gjennom NSAB 2015. Tap kan forekomme av forhold som ligger utenom vår kontroll.
Ved lagring av varer i vår regi må kunden tegne totalforsikring hos sitt forsikringsselskap.
Ønskes det at vi skal tegne forsikring før transporten finner sted, må dette avtales skriftlig fra gang til
gang.
LAGERLEIE
Lagerleie belastes etter lossedag + 2 virkedager.
BETALINGSBETINGELSER
Betalingsbetingelser er 15 dager netto.

Kredittgrense avtales nærmere, men baseres ikke utover den anbefalte kredittgrensen fra det
kredittbyrå Airsped AS til enhver tid benytter.
Ved forsinket betaling tilkommer forsinkelsesrente, purregebyr og inkassogebyr.
Ved betalingsmislighold regnes også fakturaer som ikke er forfalte som forfalte, og vil inndrives
sammen med forfalte krav.
Airsped AS har rett til å motregne sitt tilgodehavende med krav som kunden har mot oss.
REKLAMASJONER
Reklamasjoner skal sendes skriftlig uten ugrunnet opphold, og med dokumentasjon på innkjøpsverdi
eksklusive merverdiavgift og informasjon om vekt for de skadede eller savnede varer.

