FASTE BETINGELSER PR. 01.12.2018
Alle priser er i NOK eksklusiv merverdiavgift.
Ved ikke landfaste forbindelser kan ekstra kostnader tilkomme.
Betalingsbetingelser 10 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarenter
i.h.h.t. gjeldende bestemmelser i Lov om rente ved for sen betaling m.m., § 3.
Ved forsendelser ut fra Norge, skal kjøperens VAT NO./ UST-IDNR. stå på
handelsfakturaen.
Alt gods skal emballeres slik at godset tåler normal transportpåkjenning, samlast med
annet gods samt lasting/lossing. Gods som er uemballert/har manglende emballasje vil
kunne avvises.
Ved aksept av tilbud / avtale fritas utleier for plikten til å tegne forsikring av lagret gods
i.h.h.t. NSAB/2015 § 25 pkt. A.
Vi tar forbehold om kostnadsøkninger av årsaker som er utenfor vår kontroll, som streiker,
valutakursendringer eller andre avgifter som norske eller utenlandske myndigheter måtte
bestemme, samt andre utenforliggende årsaker som påvirker kostnadene.
Innmelding av gods Norge innen kl. 14.00 dagen før lasting.
Innmelding av gods utland innen kl. 12.00 dagen før lasting.
Alle sendinger rundes opp til nærmeste 100 kg.
Foregående rateintervalls maksimumsfrakt er neste rateintervalls minimumsfrakt .
All transport skjer i henhold til Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser av
31.12.15 (NSAB/2015). Ved synlig skade signeres fraktbrev, på papir eller elektronisk
(PDA). Ved skade skal godset stilles til Toten Transport sin disposisjon for evt. befaring.
Skal godset erstattes 100 % tilfaller også godset i sin helhet Toten Transport.
Vektberegning kontinent:

Vektberegning Norge og Norden:

1 lastemeter

1850 kg

1 kubikkmeter

333 kg

1 EUR-pall (0,4 LM)

740 kg

1 lastemeter

2000 kg

1 kubikkmeter

286 kg

1 EUR-pall (0,4 LM)

800 kg
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