
FRAKT- OG LEVERINGSBETINGELSER REGION SØR pr. 1.10.2013 

Leveranse skal skje på Optimeras faste kjøreruter, med mindre partene har avtalt faste leveringsdager 
pr. prosjekt. Dette avtales pr. distrikt. 

Dersom det ikke avtales lokale leveringsbetingelser gjelder følgende: 
 Fri leveranse for bestillinger med verdi over kr 12 000,- eksklusiv merverdiavgift
 For bestillinger under kr 12 000,- eksklusive merverdiavgift belastes kr 765,- eksklusiv 

merverdiavgift
 Ved ekspresslevering samme dag tilkommer et ekstragebyr på kr 1 200,- eksklusiv 

merverdiavgift
 Ved tidsbestemt leveranse tilkommer et ekstragebyr på kr 600,- eksklusiv merverdiavgift
 Der Kjøper belastes transportkostnader vil eventuelle fergekostnader bli belastet

Kjøper er ansvarlig for kjørbar adkomstvei tilpasset kjøretøyets størrelse og vekt fra offentlig vei og 
innenfor byggeplassens område. 

Leveranse skal skje med kranbil eller hensiktsmessig kjøretøy. Lossing foretas på anviste steder. Alle 
leveranser er å forstå som levert på bakkeplan ved siden av bil. All krankjøring utover dette skal som 
hovedregel avklares på forhånd med Optimera og belastes ihht. lokal avtale med tillegg for kraning 
med gjeldende timesats. Kapasitet, pris og øvrige betingelser avtales lokalt. Hvis utstyr bestilles utover 
hva som er avtalt lokalt eller det som er angitt over, gjelder følgende: 

 Tillegg for kraning på byggeplass – kr 990,- eksklusiv merverdiavgift pr. påbegynte time.

Standard kranbil er bil med 15 tm kran. Større biler kan bestilles mot tillegg. Levering skal foretas 
innenfor Kjøpers normale arbeidstid (07:00 – 15:00) dersom annet ikke er avtalt. Optimeras sjåfør skal 
sørge for at pakkseddel blir gjennomgått, kontrollert og signert av bemyndiget personell hos Kjøper.  

Ved leveranser av gips og isolasjon med volumer over 4 paller/pakker skal dette i utgangspunktet 
leveres fra fabrikk via direkteordre. Fabrikkleveranser skal alltid avtales med Optimeras selger på 
forhånd. Gjeldende prisavtale følges dersom tilbudsnummer ikke oppgis ved bestilling. Minimumskrav 
for fabrikkleveranser oppgis på forespørsel. Paller og emballasje faktureres etter gjeldende satser. 
Transport faktureres etter produsentens satser. 

Leveringsbetingelsene, herunder grenser for fri leveranse, priser og gebyrer, kan endres pr. 1. april og 
pr. 1. oktober hvert år. Eventuelle endringer skal varsles 1 – en – måned før iverksettelse. 

Informasjon om gjeldende transportsatser, kjøreruter og bestillingsfrister på varelevering finnes på 
Optimeras hjemmeside www.optimeraproff.no. 

http://www.optimeraproff.no/



