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Generelle befordringsvedtekter Surnadal Transportpartner AS.
1. VILKÅR
Gods mottas for transport etter nedenstående vilkår.
Bilen er bemannet med en sjåfør med de begrensninger dette innebærer for oppsynet med gods/bil og overholdelse av de
gjeldende kjøre- og hviletids-bestemmelsene.
Godset skal være emballert på en slik måte at det ikke påføres skade ved normal håndtering og at stuing kan foretas slik at
forutsatt mengde kan lastes. Sendes gods med mangelfull eller utilstrekkelig emballasje er transportør ikke forpliktet til å yte
erstatning for skade grunnet påkjenninger i transportveien hvis skaden kunne ha vært unngått om godset hadde vært
tilstrekkelig emballert. Hvis godset er ømfintlig på noen måte - eller spesielle forholdsregler må iakttas, skal dette oppgis ved
fraktbestilling samt påføres fraktbrevet. Det samme gjelder fareklassifisert gods.
Godset skal ankomme bestemmelsesstedet iflg. normal ruteplan og innen rimelig tid.
Tidsløfte må avtales særskilt for den enkelte fremføring, og må gjøres på separat dokument undertegnet av ansvarlig person –
befrakter – hos Surnadal Transportpartner AS. Slik avtale er derfor ikke etablert når for eksempel kunde anfører ønske om
tidsløfte i fraktbrev som signeres ved vareavhenting av sjåfør.
Ved gjennomføringen av transporten gjelder i hovedsak bestemmelsene i NSAB 2015 og den gjeldende transportlovgivningen
som gjelder for veg, jernbane og båt. Det henvises spesielt til bestemmelsene om Pant i gods for våre fordringer – som også
omfatter lagringsoppdrag - Begrensning av erstatningsansvar, Ansvarsfritak, Reklamasjoner og Foreldelse.
2. FORUTSETNINGER FORØVRIG
Avtalen bygger på et omfang/volum pr. tidsenhet som er angitt i bilaget. Videre forutsettes det at angitt godsmengde pr.
lastebilvogntog lastes. Mottaks- og leveringsforhold skal være tilpasset for lastebilvogntog(parti) og singelbiler(stykkgods) og
tilrettelegges slik at et tidsforbruk for lasting og lossing begrenses samlet til 2 timer for partilaster og tilsvarende for komplette
laster begrenset til samlet 4 timer. Utover dette kommer et tillegg på NOK 500,- pr. påbegynt time.
Avsender er ansvarlig for at vekt og mål er korrekt angitt for den enkelte sending. Det er sendingens totale mål/vekt etter største
lengde, bredde og høyde som legges til grunn for beregning av pris. Feil oppgitt mål/vekt korrigeres for fraktbetalers regning
etter gjeldende priser. Tillegg lengdegods over 2,4m + 25%
Palleutveksling utføres ikke. Paller er en del av emballasjen og er et krav for å utføre transporten raskt og effektivt.
Privatleveringer/advisering av gods: tillegg kr. 300,- pr. forsendelse.
Prisene i avtalen er eksklusive mva, drivstofftillegg, ADR tillegg, transportforsikringer, kontrollgebyr for moms, toll, statlige
avgifter og innførselsmoms. Tjenester som ikke er inkludert i avtale debiteres i.h.t. gjeldende takster eller utlegg.
3. BETALINGSVILKÅR
Betalingsfrist er angitt i avtalebilaget. Etter forfall løper 1% rente pr. påbegynt måned. Surnadal Transportpartner AS forbeholder
seg rett til å tilbakeholde alle typer gods for dekning av eventuelle ubetalte fakturaer.
4. AVTALENS GYLDIGHET
Tilbudet gjelder fra Surnadal Transportpartner AS mottar avtalen med bilag i underskrevet stand og inntil videre - og kan sies opp
med 1 måneds gjensidig skriftlig varsel. Det forbeholdes adgang til prisendringer i perioden når vårt kostnadsnivå påvirkes av
endrede valutakurser, avgiftsnivå/- struktur, drivstoffpriser og fergepriser.
Alle priser i avtalen justeres automatisk fra samme dato som Surnadal Transportpartner øker sine generelle betingelser,
uavhengig av øvrige oppsigelsesfriser i avtalen. Det foretas normalt prisendringer ved hvert årsskifte for partilast og inntil 2
ganger pr.år ved stykkgods.
Partene fritas imidlertid fra avtalen ved force majeure, streik, lock out, offentlige bestemmelser eller forhindringer for øvrig
utenfor partenes kontroll.
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Surnadal Transportpartner AS disponerer vogntog og semitrailere som trafikkerer ut og inn fra Midt -Norge.
Våre biler trafikkerer hele Europa - innenlands og utenlands, og ha r utstrakt samkjøring med andre samarbeidspartnere.
Våre distribusjonsbiler kjører daglig faste ruter i Sør -Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal

