SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER
KØRSEL OG LEVERING:






Gods transporteres som udgangs på Eur paller, hvor andet ikke er aftalt, ellers må der
påregnes specialpriser.
Hvis der bestilles kørsel på en anden vogntype end den tilbudte, ændres faktureringsprisen.
Med mindre andet er aftalt, faktureres der på baggrund af fragtbrev , følgeseddel eller
modtaget elektronisk data .
Kvitteret fragtbrev eller billede dokumentation , er gyldig leveringsdokumentation.
Det er altid kundens ansvar at sørge for frie adgangsforhold samt korrekt transport- og
adresseinformation, så afhentning/levering er mulig. Er dette ikke opfyldt må påregnes
ekstra omkostninger.

GENERELT:
















Kørslen vil finde sted med kærre - og sættevogne, hvor andet ikke er angivet.
Det er en forudsætning for kørsel , i henhold til afgivet tilbud og uanset aftalt starttidspunkt
for opgaven, at Thortrans Randers A/S kan få kreditgodkendt kunden og at kunden ikke har
forfaldne poster på sin konto hos Thortrans Randers A/S . I modsat fald er Thortrans Randers
A/S berettiget til at undlade, at gennemfører kørslen i henhold til afgivet tilbud, og kunden
kan ikke gøre krav gældende i den forbindelse.
Priser er ekskl. Dieselolietillæg, afgifter og moms.
Udgifter til bro, færge, bumpenge og told afregnes særskilt, med mindre and et er aftalt.
Dieselolietillæg reguleres på baggrund af ITD’s omkostningsindeks.
Priserne er dagspriser, med sædvanlige forbehold for prisstigninger på oliesituation og
afgiftsreguleringer samt øvrige politiske/økonomiske indgreb, vi i dag ikke har kendsk ab til.
Priserne er baseret på kørsel i tidsrummet kl. 7.00 – 15.00.
Max. læsse/losse tid er 15 minutter for kærre/sættevogne og 15 minutter for solobiler,
herefter beregnes ventetid. Ved samlet ventetid på over 180 minutter, beregnes hele dagen
på timeløn samt eventuelt udlæg.
Der tages forbehold for udefra kommende pris - og afgiftsforhøjelser.
Ved kørsel uden for Danmark, må påregnes ekstra udgifter til særlige transportdokumenter
og fortoldning.
I forbindelse med Thortrans Randers A/S’s afgivelse af tilbud, hvor køber fremsender
udbudsmateriale med beskrivelse af opgaven, skal køber markere de dele af
udbudsmaterialet, der har betydning for Thortrans Randers A/S’s tilbuds afgivelse.
Det øvrige udbudsmateriale vil ikke blive gennemgået f orud for tilbudsafgivelsen, og er
således ikke gældende parterne imellem.
Ved timekørsel med udlæg, faktureres der altid for minimum 1 time.
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SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER
REKLAMATIONER:





Modtager må straks ved modtagelsen sikre sig at leverede varer er mangel fri og i øvrigt
overholder de stillede krav.
Eventuelle reklamationer over synlige skader, mangler og/eller mængder , skal skriftligt
fremsættes omgående .
Eventuelle reklamationer over ikke synlige skader, fremsættes skriftligt senest 7 dage efter
leveringsdagen. Reklamationer senere godkendes ikke.
Reklamationer behandles iht. nedenstående punkt ang. Ansvarsforhold.

BETALINGSBETINGELSER, MORARENTER OG REGULERING:







Såfremt andet ikke er aftalt, forfalder det ud fakturerede beløb til øjeblikkelig betaling
(Netto kontant).
Reklamationer til faktura, skal fremsendes skriftligt senest 7 dage efter fakturamodtagelse.
Ved betaling efter forfaldsdato, beregnes uden særskilt påkrav rente fra forfaldsdatoen med
2 % pr. påbegyndt måned.
Den manglende rettidige betaling gælder, såfremt arbejdet er bestilt og udført af Thortrans
Randers A/S eller vores samarbejdspartnere , følgende:
fra tidsrummet for betalingsmis ligholdelsens konstatering, er Thortrans Randers A/S
berettiget til uden videre varsel, at fremsætte betalingskrav direkte over for kunde.
Regulering foretages i henhold til transportbranchens generelle prisudvikling, der typisk er tilgængelige hvert
år i november via brancheforeningernes markedsanalyser for landevejstransport.
http://www.statistikbanken.dk/byg61

ANSVARS FORHOLD


Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser
(NSAB 2000). Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller
beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR
50.000 for hver ordre. Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og
samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 27). Særlig opmærksomhed henledes på, at
krav mod speditøren forældes efter 1 år (§ 30), og at panteretten (§ 14) omfatter såvel
aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens
leveringsbetingelser (§ 10).
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