Ansvarighets- och leveransbestämmelser
Svenska Åkeriförbundets ansvarighetsbestämmelser tillämpas, dock
med nedan angivna tillägg och undantag.

Axess förbehåller sig rätten att debitera extrakostnader där uppdraget
avviker ifrån det avtalade. T.ex. bomfrakter, extra arbeten, extra
tjänster, extra transporter.

Ansvarstid/leveransbestämmelser
Godset s k a l l va r a helt iordningställt f ö r transport och
eventuella förbehåll meddelade.
Axess ansvar börjar när transportören omhä nder ta ger godset f ör
lastning.
AXESS:s ansvar upphör när godset levererats på överenskommen
plats och på överenskommet sätt.
Före omhändertagandet och efter leveransen står således leverantör
respektive mottagare för risk och försäkring.
Säkerhet
Last-/lossningsplatsen ska uppfylla:
1.
Stå säkert och lasta/lossa på ett av polis/kommun/myndighet
godkänt ställe
2.
Belägen och utformad så att vår lastning och lossning kan ske
utan att bryta mot trafikbestämmelser
3.
Anpassad så att det ej medför trafikfara för andra trafikanter. t
ex inte behöva backa ut i trafikerad gata eller backa långa sträckor
4.
Tillgänglig med ordinarie ekipage. Krävs t.ex. citybil eller annat
specialfordon skall detta avtalas
5.
Dokumenterad i en lossningsinstruktion hos varje lastnings och
lossningsställe innan leveranser påbörjas. I denna ska bl. a
ovanstående punkter klargöras
Axess har rätt i att besiktiga last-/lossningsplatser för att klargöra om
platsen uppfyller kraven ovan. Det är kundens ansvar att ihop med
Axess upprätta aktuell lastnings/lossningsinstruktioner.

Ansvarighet
AXESS ansvarar för skada på eller förlust av gods under
ansvarstiden med angivna undantag.
Ansvaret är begränsat till 150 SEK per kg brutto av det skadade eller
förlorade godsets vikt.
Ersättning vid skada eller förlust grundas på det nettovärde godset
hade vid avsändandet.
Skadade eller förkomna detaljer ersättes till nettovärde.
Lackering ersättes enligt s.k. nettoprislista.
AXESS ikläder sig icke ansvar för extra kostnader eller
värdeminskning med anledning av skadefall.
Undantag:
AXESS ansvarar icke för förlust av eller skada på gods av följande
orsaker:
Fel eller försummelse av avsändare, mottagare eller deras ombud.
Godsets egen beskaffenhet att lätt fördärvas t ex genom bräckage,
läckage, rost, känslighet för kyla och värme, frånvaro av eller
bristfälligt emballage.
Smärre skador såsom t ex repor och bucklor på begagnade,
havererade eller okonditionerade bilar.
Omständigheter utanför transportörens kontroll.
Oavsett reklamation skett inom stipulerad tid kan AXESS icke
göras ansvarig för vid omhändertagandet förefintliga skador, ej
heller för skador vilka rimligtvis ej kan ha uppkommit genom
transporten eller normalt kunnat upptäckas av transportören. För
varor, reservdelar, tillbehör m m inlagda i eller anbragta på godset
ansvaras ej, såvida inte speciell överenskommelse gjorts vid
beställningen.

Övriga förutsättningar
Lasta och lossa










Maximalt 15 minuter/bil
24:7 tillgänglighet för lossning, vilket våra priser är baserade på.
Avvikelser i detta avtalas separat.
Effektivt i anslutning till lastbil, med en gångväg ej mer än 75
meter till upphämtning alt avställning av bil
Ej mer än 75 meter till där nycklar hämtas/lämnas
Innanför grind (mindre risk för stöld och säkrare för chauffören)
Dokumenterad och gärna uppmärkt lossningsplats
Bilar som ska lastas:

Ha nycklarna framtagna

Vara:
o Greppbara (inte vara inparkerade eller insnöade)
o Startbara (inte vara urladdade, sakna drivmedel etc.)
o Körbara (inte ha punktering, trasig växellåda/styrning
etc.)
Där ska finnas godkända och ändamålsenliga nyckelinkast
(godkända av försäkringsbolag och anpassade till bilarnas
nycklar/nyckelpaket)

Reklamation
Reklamation beträffande transportskada skall göras till AXESS
inom tjugofyra (24) timmar eller närmaste vardag efter
mottagandet. Reklamation skall göras skriftligen eller per telefon
åtföljt av brev. AXESS äger rätt att låta besiktiga uppkommen
skada före reparation. Fordran mot AXESS enligt dessa
bestämmelser upphör, därest talan icke i laga ordning
anhängiggjorts inom ett (l) år från den dag AXESS avlämnat
godset.
Försäkring
AXESS har tecknat försäkring för sitt ansvar intill ett värde av vid
inrikes transport 150:- kronor per kg och vid internordisk transport
ca 70:- kronor per kg. Om godset ej är särskilt försäkrat, omfattar
försäkringen vid inrikes transport även förlust av eller skada på det
transporterade godset till följd av trafikolycka, stöld, brand och
åskslag, även i de fall fel från fraktförarens sida ej föreligger.
Övrigt
Då skada på eget eller annans gods orsakas genom fel eller
försummelse av avsändare/mottagare äger AXESS rätt att kräva
ersättning för uppkommen skada.

V.1.0

2017-09-14

