Generella villkor

Specialvillkor:

Angivna leveransvillkor enligt INCO 2010.

Betalningsvillkor:

10 dagar netto med reservation för större utlägg, vilka kan begäras som
förskottsbetalning. Kredittiden tillämpas efter av oss sedvanlig kreditprövning.

Dröjsmålsränta:

För skriftlig betalningspåminnelse debiteras lagstadgad påminnelseavgift.
Dröjsmålsränta debiteras efter fakturans förfallodag, beräknad med på
fakturan angiven, vid varje tidpunkt inom Euroglobe Shipping generellt tillämpad
räntesats. Denna är f.n. 1,8 % per månad.

Prisklausul:

Offerter är baserade på nu gällande trafiksituation, taxor, tariffer, skatter,
Valutakurser, att vi erhåller rätt information i rätt tid m.m. I händelse av
kostnadsförändringar utanför vår kontrollförbehåller vi oss rätten till motsvarande
prisjustering. Vid extra utlägg för kundens räkning så väl gällande import eller export
sändningar tillämpas utläggsprovision med 2,5% på utlagt belopp. Vid fakturering av
extra kostnader för kundens räkning kan även administrations avgift utgå med max
belopp Sek 265.-

Övriga kostnader:

Hyra, mervärdeskatt, tull och andra kostnader utanför vår kontroll debiteras
separat. För sändningar med leveransvillkor fritt levererat förtullat (DDP)
gäller följande: Våra angivna kostnader och avgifter i samband med
införtullning i mottagarlandet förutsätter att inga importhinder föreligger av
godset ifråga samt att korrekta handlingar för förtullningsuppdragets
genomförande föreligger. Eventuella extra kostnader som kan förekomma på grund
myndighets kontroller eller mottagares oförmåga att disponera godset i tid debiteras
mottagaren om inte annat avtalat med avsändaren.
Det förekommer att vi vissa tider på året från flygbolag och rederier blir debiterade
s.k. PSS (Peak Season Surcharge). Detta debiterar vi vidare enligt utlägg.

Varuförsäkring:

Priserna inkluderar inte varuförsäkring. Vi erbjuder oss att för Er räkning och
efter skriftlig instruktion, gärna teckna försäkring i den omfattning Ni önskar.

Ansvar :

Alla uppdrag utförs på grundval av Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna
Bestämmelser(NSAB 2000) vilka bl a begränsar vårt ansvar och ger oss rätt att
uttaga samtliga våra förfallna fordringar genom försäljning av egendom under
vår kontroll."NSAB 2000 gäller med undantag för tids-garanti enligt paragraf 6§
2. och försäkrings-åtagande enligt 27§ paragraf C3. Alla offererade priser per
email är giltiga i 30 dagar om inget annat anges.

Euroglobe Shipping AB, är befullmäktigat, såsom direkt ombud att utfärda och
underteckna nödvändiga tulldokument. Detta gäller även elektroniskt överförda
dokument

Giltighet:

Offert sjö och land gäller för accept 30 dagar från utskriftdatum eller angiven sista
accept dag.
Offert flyg gäller för accept 7 dagar från utskriftdatum eller angiven sista accept dag.
Detta under förutsättning att ett exemplar av offerten, undertecknat av er, returneras
till oss eller att första bokning sker under offertens giltighetstid.
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