
 

FREJA Transport & Logistics AS 
Head Office 
Snipetjernveien 2 
NO-1405 Langhus  
Tel.: +47 22 07 50 00 
Fax: +47 22 07 50 01 
freja.no@freja.com  
www.freja.com/no 
VAT No. NO927908492MVA 

Foretaksregisteret 

Bergen 
Kokstadveien 23A 
NO-5257 Kokstad 
Tel. +47 55 21 41 00 
bergen@freja.com 
 

Ålesund  
Lerstadveien 545 
NO-6018 Ålesund 
Tel.: +47 71 39 09 70 
alesund@freja.com 

Stavanger 
Lagerveien 19 
NO-4033 Stavanger 
Tel. +47 52 91 23 00 
stavanger@freja.com 
 

Berger (Warehouse) 
Gneisveien 16 
NO-2020 Skedsmokorset 
Tel.: +47 63 86 84 40 
berger@freja.com 

Lagerveien 19   

Kristiansand 
Lumberveien 51U 
NO-4621 Kristiansand S 
Tel.: +47 38 90 94 00 

kristiansand@freja.com 
 

Frogner (Warehouse) 
Fjellbovegen 13 
NO-2016 Frogner 
Tel.: +47 63 86 84 40 
fjeldbo@freja.com 

      
 

Alle tjenester utføres i henhold til FREJAs Generelle betingelser og Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser (NSAB 2015). Som avtalepart jfr. § 3 B er speditørens ansvar for tap, manko eller skade på gods og for forsinkelse begrenset i henhold 

til § 27, siste ledd. For øvrig i samsvar med § 17, 18, 19 og 21. For alle andre tap er ansvaret begrenset til SDR 100.000 for hvert oppdrag (§ 21). Som formidler jfr. § 3 C er speditørens ansvar begrenset til SDR 50 000 for hvert oppdrag og for samtlige 

kunder som er involvert i samme hendelse til SDR 500 000 (§ 24). For lagring, er det totale ansvar begrenset til SDR 500.000 for samtlige kunder som er involvert i samme hendelse til SDR 500 000 (§ 25). Pant i varer (§ 14) gjelder både nåværende og 

tidligere krav. FREJA Transport & Logistics anbefaler våre kunder å sikre den totale verdien av varene ved å tegne egen forsikring.  

 

All services rendered are subject to FREJAs General conditions and the General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (NSAB 2015). As contracting party cf. § 3 B the conditions limit the freight forwarder’s liability for loss of, 

deterioration of, or damage to goods to SDR 8.33 per kilo and for delay to the amount of the freight, and for all other loss to SDR 100,000 in respect of each assignment (§ 21). As intermediary cf. § 3 C the freight forwarder’s liability is limited to SDR 

50,000 in respect of each assignment and totally in the event of any one occurrence to SDR 500,000 (§ 24). For storage, the total liability is limited to SDR 500,000 for damage occurring in the same occasion (§ 25). Special attention is directed to the 

network clause (§ 2); claims against the freight forwarder in Denmark, Sweden and Finland are statute-barred after one year (§ 28); and the lien on goods (§ 14) applies to both current and previous claims. 

Til våre kunder 
 
 
 
 
 
 

       
         Oslo, 1. november 2018 

 
Informasjon om pris- og avtaleendringer  
 
Som følge av generelt store økninger i kostnader, samt kapasitetsutfordringer og sjåførmangel i 
Europa, ser vi oss nødt til å justere våre priser med virkning fra 01.12.2018: 
 
Bilfrakt og distribusjon    + 5,9 % 
Fly-/sjøfrakt         Reguleres i takt med markedet  
Tilleggs-/spedisjonstjenester                    + 4,5 % 
Handling Pharma og 3PL    + 4,5 % 
Lagerleie               + 3,5 % 
 
Det kan også være nødvendig å foreta individuelle vurderinger. 
 
 
Det henvises dessuten til våre enhver tid gjeldende Generelle Betingelser som følger med alle 
avtaler. Disse kan fåes tilsendt på forespørsel. 
 
Vennligst ta kontakt med din faste salgskontakt dersom du har spørsmål knyttet til dette. 
 
 
Se forøvrig vår nettside www.freja.com/no  
 
 
Med vennlig hilsen 
FREJA Transport & Logistics AS 

 
 
Geir Kluge Heiermo 
Salgs- og markedsdirektør 
  
 

http://www.freja.com/no

