
 

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 

Frogner (Warehouse) 

Fjellbovegen 13 

NO-2016 Frogner 

Tel.: +47 63 86 84 40 

Fax: +47 63 86 84 41 

fjeldbo@freja.com 

Bergen 

Kokstadveien 23A 

NO-5257 Kokstad 

Tel.: +47 55 21 41 00 

Fax: +47 55 21 41 09 

bergen@freja.com 

Stavanger 

Lagerveien 19 

NO-4033 Stavanger 

Tel.: +47 52 91 23 00 

Fax: +47 52 91 23 01 

stavanger@freja.com 

 

Lagerveien 19   

Kristiansand 

Lumberveien 51U 

NO-4621 Kristiansand S 

Tel.: +47 38 90 94 00 

Fax: +47 38 90 94 01 

kristiansand@freja.com 

 

 

Alle oppgaver utføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser (NSAB 2015). Som avtalepart, jfr §3 B, er speditørens ansvar begrenset ved tap av, 
forringelse av eller skade på gods og forsinkelse jfr §27, siste ledd – når dette er aktuelt. Ellers i samsvar med § 17, 18 og 21. For alle andre tap gjelder SDR 100.000 per oppdrag 
(§21). Som formidler, jfr, §3 C er speditørens ansvar begrenset til SDR 50.000 per oppdrag og totalt ansvar for alle kunder involvert i en og samme hendelse til SDR 500.000, 
(§24). For lagring, er det totale ansvaret begrenset til SDR 500.000 for alle kunder som er involvert i en og samme hendelse. Spesiell oppmerksomhet er rettet mot klausulen om 
nettverket jfr §2; krav mot speditøren er i Danmark, Sverige og Finland er foreldet etter ett år (§28), samt tilbakeholdsrett og panterett (§14) som gjelder både nye og tidligere 
hendelser. FREJA Transport & Logistics AS anbefaler våre kunder å sikre den samlede verdien av varene ved å tegne egen forsikring. 

 
 
Til våre kunder 
 
 
 
 
 
 

       
         Oslo, oktober 2017 

 
Informasjon om pris- og avtaleendringer  
 
Som følge av kostnadsøkninger justerer vi våre priser med virkning fra 01.12.2017: 
 
Bilfrakt      + 5,0 % 
Fly-/sjøfrakt         Reguleres i takt med markedet  
Tilleggs-/spedisjonstjenester                    + 3,0 % 
 
Det kan også være nødvendig å foreta individuelle vurderinger. 
 
 
Store økninger i bomavgiftene fører til justering av vår bomavgift. Den nye bomavgiften gjelder 
alle våre produkter og kommer som et tillegg på våre fraktfakturaer. 
 
Det henvises i tillegg til våre enhver tid gjeldende Generelle Betingelser som følger med alle 
avtaler. Disse kan fåes tilsendt på forespørsel. 
 
Vennligst ta kontakt med din faste kontaktperson i salgsavdelingen 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

