GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER
FOR VEJTRANSPORT
Disse betingelser er gældende med mindre andet skriftligt er anført i tilbuddet
Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015). Bestemmelserne begrænser
speditørens ansvar som kontraktspart i henhold til § 3 B for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og
for forsinkelse op til fragtbeløbet, og for alle andre tab til SDR 100.000 for hver opgave (§ 21). Speditørens ansvar som formidler
i henhold til § 3 C er begrænset til SDR 50.000 for hver opgave og totalt for én og samme hændelse til SDR 500.000 (§ 24). Ved
oplagring er det samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 25). Særlig opmærksomhed
henledes på netværksklausulen (§ 2), at krav mod speditøren forældes efter et år (§ 28), og at pante- og tilbageholdsretten (§ 14)
omfatter såvel aktuelle som tidligere krav.
Medlem af Danske Speditører og Nordisk Speditørforbund
Terminsforretninger i CMR-lovens forstand, hvor fragtførerens ansvarsbegrænsninger tilsidesættes, accepteres ikke.
Alle priser er excl. moms og eventuelle afgifter, samt miljøgebyr.
Booking:	Senest dagen før afgang inden kl. 13.00, bindende.
Senere booking eller afbooking kan medføre ekstra omkostninger/tomfragt.
Vareefterkrav:

Opkræves kun mod separat skriftlig instruktion til LEMAN A/S.

Varetransportforsikring:

Er ikke inkluderet, men tegnes gerne på Deres vegne efter ordre.

Undtagelser:

Vores priser inkluderer ikke gebyrer for:
- Advisering
- Tidsbestemt levering
- Farligt gods
- Vareefterkrav
- Længdegods (> 300 cm)
- Godshøjde >220 cm ved stykgods <1500 kg / 3 pll
- POD
- Toldkontrol/røntgen o.l.
- Krav om løftebagsmæk
- Toldbehandling
- Levering til private
- Transport til/fra frihavne og ikke-brofaste øer
- Ventetid ved afhentning/levering

Gyldighed og accept:

- Såfremt tilbud ikke er accepteret senest 30 dage efter afgivelse, bortfalder tilbuddet.
- Tilbud gælder kun for forsendelser med fragt betalbar i Danmark.
- Tilbud er ikke gældende for højt beskattede og tyveritækkelige varer
samt temperaturfølsomt og fordærveligt gods.
- Der tages forbehold for ændringer i udefra kommende omkostninger udenfor vor kontrol, herunder
ændringer i oliepriser og valutakurser, myndighedsindgreb, force majeure og ændrede markedsvilkår i øvrigt.
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