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Transportguide
Temperaturregulert logistikk  

 Tjenester, vilkår og betingelser.



En transportør med 
mat som spesialitet
For et effektivt og enkelt samarbeid, har vi samlet all  
informasjon om våre tjenester og betingelser i denne  
guiden. Guiden er en oversikt over hva som inngår når  
du er kunde hos oss. Se også eget vedlegg til  
Transportguiden for oversikt over våre priser.

Vi håper du synes at transportguiden  
er et nyttig arbeidsverktøy. 
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Vi blir stadig mer interessert i hva vi spiser, hvor 
maten kommer fra og hvordan den transporteres. 
Ettersom vi er opptatt av hva vi spiser, stiger også 
kravene til kvalitet. Små faktorer skiller produktene 
som ender i handlevognen fra de som ikke gjør det. 
Svært ofte har disse faktorene med smak, friskhet 
og ferskhet å gjøre. Dette gjelder for alle varetyper, 
både kjøtt, sjømat, bakevarer – og ikke minst frukt  
og grønt. Det skal imidlertid så lite til, en ørliten  
temperaturendring kan ødelegge et helt lass med 
dyrebar mat. Da er det selvfølgelig viktig å velge en 
transportør som har mat som spesialitet.

Bring Frigos erfaring med fryslager og transport 
skriver seg helt tilbake til 1956, noe som gir oss en 
unik spisskompetanse innen matvarehåndtering. 

Gjennom årene har vi utviklet en unik kompetanse  
og mange ganger satt tandarden for bransjen.

For oss er det viktig å ta ansvar for miljøet, samtidig 
som vi transporterer maten i perfekt stand. Vi tilbyr  
tog og båt, kjører miljøeffektivt og utnytter fornybar  
energi. Dette er en fordel for våre kunder, for miljøet  
og oss selv. 

For at vårt samarbeid skal bli mer effektivt og enkelt 
har vi samlet all informasjon om våre tjenester og 
betingelser i denne guiden. Det er en samlet oversikt 
over hva som inngår når du er kunde hos oss. Se også 
eget vedlegg til Transportguiden for oversikt over 
våre priser på nasjonal transport, samt spedisjon  
og terminaltjenester.

Vi får maten til å smake godt
Frigo tilbyr førsteklasses logistikkløsninger for gods som krever  
temperaturkontroll. Gjennom riktig håndtering av råvarene sørger  
vi for frisk mat til dine kunder. 

Ekstra god matsikkerhet 
Som den ledende aktøren 
innen næringsmiddellogistikk 
i Norge, er vi forpliktet til å 
ivareta matsikkerheten og 
en ubrutt kjølekjede så lenge 
godset håndteres av oss. 
Myndighetene har klare krav 
til oss som logistikkaktør. Vi 
etterlever de kravene som 
stilles, samtidig som vi alltid 
jobber for å heve kvaliteten 
på våre tjenester ytterligere. 
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Markedets beste  
transportnettverk 
Her finner du en oversikt over de tjenester vi tilbyr  
innenfor temperaturregulert logistikk.  Uansett om  
du har små eller store godsmegder som krever  
temperaturkontroll, så kan vi hjelpe deg. 

Bring tilbyr førsteklasses logistikkløsninger for gods 
som krever temperaturkontroll. Gjennom markedets 
beste transportnettverk og 22 lager i Norden, er vi en 
sterk og fleksibel partner som dekker alle dine behov 
innenfor matvarelogistikk, både nasjonalt og internasjonalt. 

Via bil, fly og båt får du enkelt frem varene dine uten  
å bekymre deg for kompliserte tollprosesser. Vi opp-
daterer kontinuerlig teknologi og prosesser for mat-
varelogistkk og vi har effektiv kjøl- og fryselagring.

Skreddersydd temperaturlogistikk for næringsmidler  
Vi har lang erfaring med å håndtere matvaresikker-
heten under transport og lagring. Gjennom mange 
år har vi drevet med eksport av fisk og sjømat til hele 
verden. Frakt av fersk fisk krever spesiell håndtering 
og kan ikke fraktes sammen med annet gods. Det iva-
retar vi for våre kunder. Vi håndterer også import av 
frukt og grønt, og bakevarer. Ulike produkter krever 
ulik temperatur og vi sikrer lasten underveis i trans-
porten slik at godsets temperaturkrav ivaretas. 
Vår viktigste oppgave er å levere næringsmiddel- 
logistikk med en ubrutt kjølekjede. Slik sikrer vi mat- 
varekvaliteten i alle ledd, fra produsent til matfat.  

Stykkgods  og partigods
Stykkgods og partigods er sendinger som samlastes 
i et nettverk, enten direkte fra avsender til mottaker 
eller via omlastning på terminal. Forskjellene mellom 
stykkgods og partigods er antall paller som blir sendt, 
og om godset går via terminal. Stykkgods er sendinger 
på 1-5 paller og går via terminal. Partigods er sendinger 
på 6 eller flere paller og som i hovedsak ikke går via terminal. 

Egenskaper og fordeler
- Avgang og ankomst etter definerte ruteplaner
- Kunden velger temperatursone etter definert ruteplan
- Forutsigbar pris og fremføring 
- Synergi av samlast med andre kunder 

Fullast 
Fullast er komplette enheter direkte fra én av- 
sendertil én mottaker. Produktet baserer seg på 
faste rutiner og forutsigbarhet. Det gir effektiv 
utnyttelse av ressurser og lønnsomhet for begge 
parter. Fremføring gjøres ved hjelp av lastebærere 
for transport av temperaturregulert gods. Det 
benyttes materiell som er tilpasset intermodale 
transportløsninger, dvs. løsninger på jernbane og  
båt i kombinasjon med tradisjonell landeveisfrem- 
føring der det er mulig.

Egenskaper og fordeler
- Avgang og ankomst etter kundens behov
- Kunden velger temperatur
- Forutsigbar pris
- Forutsigbar framføring

Sjøfrakt 
Bring Frigo Overseas tilbyr transport av nærings- 
midler med båt. Vi tilbyr lokale og globale løsninger.  
Vi har et omfattende distribusjonsnett via våre  
samarbeids-partnere over hele verden som gjør  
at vi kan ta hånd om hele din transportkjede, også 
oversjø. Vi skreddersyr våre løsninger etter dine 
behov og tilbyr alt fra henting på fabrikk og  
mellomlagring til distribusjon og fortolling.

Vårt internasjonale 
nettverk  
 
Kontor i Sverige, Norge, 
Danmark, Finland, Spania 
Frankrike og Nederland.

Kapasitet ca 1500 trailere

Intranordisk nettverk for 
fullast og stykkgods 

Til og fra Europa med 
daglige avganger for 
fullast. Stykkgods i  
henhold til rutetabell 

Globalt nettverk  
gjennom Air&Sea
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Tollklarering og spedisjon 
I Norge tilbyr vi våre kunder import-, eksport og EU- 
fortolling med Intrastatt rapportering. Vi skal legge  
til rette for å tilby rask behandling av alle typer fortoll- 
inger. Tjenesten tilbys separat, dvs. uavhengig av om 
en kjøper transport hos oss eller ikke.

Egenskaper og fordeler
- Problemfri grensepassering i hele Europa av   
 næringsmidler
- Forutsigbar pris
- Høy kompetanse og kvalitet på tollhåndteringen

Fersk fisk
Fersk fisk er et spesialisert produkt på grunn av 
godsets beskaffenhet, og kan ikke fraktes sammen 
med annet gods.

Egenskaper og fordeler:
- Frakt av alle fiskeprodukter i dedikert materiell.
 Skal man benytte materiellet til annet gods må
 dette vaskes for å fjerne lukt.
- Ivaretar forskrifter til IK-mat

Hengende kjøtt
Dette produktet krever spesialutstyr og tilbys kun i 
begrensede områder.

Egenskaper og fordeler:
- Kunden kan sende uemballert kjøtt hengende
- Ivaretar forskrifter iht. HACCP
- Kundespesifikk transportløsning
 (egen enhet og egen ruteplan)

Charter
Produktet tilbys til kunder med behov for å leie  
materiell med sjåfør innenfor faste perioder, eks  
kl. 07-16 daglig. Kunden må leie og betale materiell 
basert på tidsenheter og eventuelt også transport- 
avstander. Charter skiller seg fra Fullast ved at  
materiell og/ eller sjåfør benyttes i et lukket system 
hvor materiellet ikke blir tilgjengelig for andre.  
Administrasjon av ruter, oppfølging av gods etc.  
kan utføres av Bring.

Egenskaper og fordeler
- Materiell etter kundens kravspesifikasjon
- Semivariable kostnader
- Kunden betaler kun for tid/periode bilen  
 benyttes samt transportavstand
- Kunden slipper kapitalkostnader samt  
 kostnader for service og vedlikehold
- Muliggjør outsourcing for styring av  
 distribusjon/transport
- Forutsigbarhet og høy grad av kontroll

Lagring 
Bring Frigo tilbyr også lagringstjenester innenfor  
alle temperaturregulerte soner. Dette inkluderer  
både lagring, håndtering og plukktjenester. Det  
tilbys også en rekke tilleggstjenester som f.eks.   
lossing av bil, palletering og stuffing av containere  
og opptining. Lokaleneer spesielt tilpasset nærings-
midler. Vi har kunder innenfor bake-off, kaker,  
dagligvare, kjøtt, iskrem og fisk. I tillegg benytter  
kunder innenfor legemiddelindustrien økende  
grad våre tjenester. 

En moderne kjøretøyflåte 
Siden 2005 har vi bare kjøpt 
kjøretøy med Euro 5-motorer. 
 Vi investerer i stadig flere 
spesialutstyrte kombitrailere 
for vei og jernbane.
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Omtanke for miljøet og miljøkunnskap
Omtanke for miljøet og miljøkunnskap er en del av vår 
organisasjon, i møtet med kunder, medarbeidere og 
andre interessenter. Det skal være med fra starten 
i våre logistikkløsninger, og skal være grunnleggende 
kunnskap hos alle våre medarbeidere. Derfor lærer vi 
opp alle sjåfører i heavy eco driving, og mange av med- 
arbeiderne våre fikk grunnleggende miljøutdanning i 2009.

Med sikte på en fossilfri logistikk av matvarer
Bring Frigo tar klimaproblemet på alvor og har en 
visjon om en matvarelogistikk som ikke er drevet av 
fossil energi. Vi arbeider aktivt og langsiktig mot vår 
visjon. I vår energi-, klima- og miljøstrategi peker vi ut 
fem aktivitetsområder for systematiske forbedringer 
av vår miljøytelse: 
- Logistikk og trafikkledelse for å øke  
 fyllingsgraden og kapasitetsutnyttelsen 
- Styre drift, vedlikehold av kjøretøy og  
 lastebærer for å minimere sløsing 

- Tester og systematisk investering i ny  
 teknologi, kjøretøy, nytt drivstoff og nye  
 lastebærer til intermodale transportløsninger
- Langsiktig utvikling av logistikken i allianse med   
 kunder, leverandører, politikere, myndigheter etc. 
- Energieffektivisering og klimanøytralitet i  
 fryserier og andre faste anlegg 
 
Fra tue til tue mot en bæredyktig fremtid
Vår grønne farge preger oss og driver miljøarbeidet 
fremover. Fra tue til tue søker vi mot de langsiktig 
bæredyktige transportløsningene. Vi utvikler inter-
modale alternativer der trailere blir løftet opp på tog 
under sin hovedstrekning for å redusere miljøpåvirk-
ningen og klimagassutslipp. Vi vil velge biodrivstoff til 
transportene våre i regioner der dette er tilgjengelig. 
Vi har startet arbeidet og vi kommer til å fortsette, 
innenriks og internasjonalt, i stort og smått. Slik når vi 
en langsiktig bæredyktighet i tjenestene våre. Det er 
en fordel for kundene våre, for miljøet og for oss selv. 

Bring og miljøet
Som kunde hos Bring Frigo g jør du allerede i dag et  
bra miljøvalg. Vi har også en strukturert og målbevisst  
plan for å bli enda bedre i fremtiden.

Et kollektivt 
transportsystem

Bilene våre går etter fast- 
lagte tidstabeller på for-
skjellige linjer på kryss og 
tvers i Norden. Systemet 
er nøytralt og åpent for 
alle. Kundene våre kjøper 
pallplass til godset sitt på 
disse linjene. Det kan sam-
menlignes med å kjøpe en 
plassbillett på en buss.
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Transportinstruksjoner 
Vårt oppdrag er å transportere godset ditt sikkert og effektivt,  
med rett temperatur, høy kvalitet og i henhold til g jeldende regelverk.  
Nedenfor finner du en oversikt over noen av de viktigste forutsetningene  
for å sikre god kvalitet i fremføringene. 

Emballasje  
Emballasjen skal beskytte varene under transport, 
og må være skadefri og kunne tåle påkjenninger ved 
normal håndtering under transport og på terminal. 
Emballasjen skal tåle varens vekt under hele trans-
portoppdraget. 

Palletering av gods  
Muliggjør håndtering med gaffeltruck, som er en for- 
utsetning for håndtering av større vekt  og volum  
 
- Skal gjøres på pall som oppfyller krav til kvalitet  
 og tåler belastning og håndtering  
- Skal gjøres med hensyn til transport- 
 forutsetningene 

Dersom godset er lastet i høyden, ustødig og det 
er fare for at godset velter under håndtering eller 
transport, skal varene sikres til pallen, med for eks- 
empel bånd eller ekstra plastring som gjør pallen 
håndterbar. Det skal ikke være overheng på pall,  
som fører til risiko for skade. 

Avvik ved emballasje og pallertering 
Hvis emballasje og palletering er av en slik karakter 
at det er fare for at godset blir kontaminert, for- 
urenset eller på annen måte skadet, vil godset bli 
avvikshåndtert i mottakskontrollen på våre biler  
eller terminaler. Ved avvik vil du kunne bli belastet  
for eventuelle merkostnader knyttet til oppdraget.

Temperatur 
Transporttemperatur: Avsender har ansvaret  
for at godset ved lasting har korrekt transport- 
temperatur. Bring Frigo vil kontrollere temperaturen 
ved lasting. Temperaturmålere: Ved mistanke om feil 
temperatur godkjennes kun måleresultat av kjerne-
temperatur med godkjent, kalibrert temperatur- 

måler. Bring Frigo godkjenner ikke måleresultat fra 
IR-målere (lasermåler) som underlag til reklamasjoner 
eller retursendinger

Våre temperatursoner 
Bring Frigos standard temperatursone i lasterommet 
for kjøletransport ved stykkgodssendinger og på våre 
terminaler er på 0 til +4 grader Celsius. Bring Frigos 
standard temperatur i lasterommet under frysetrans-
port eller på våre fryseterminaler er -18 grader Celsius 
eller lavere. Annen transport- eller lagertemperatur 
Temperaturønsker ut over våre standard temperatur-
soner, krever særskilte avtaler. Ta kontakt med nær-
meste kontor for å avklare muligheter.Ved booking av 
fulloads (hele biler) kan vi tilby andre temperatursoner.

Temperaturavvik 
Hvis temperatur ikke er i henhold til booking eller infor- 
masjon på fraktdokumentasjon, vil godset bli avvikshånd-
tert i mottakskontrollen på våre biler eller terminaler. Ved 
avvik vil du kunne bli belastet for eventuelle merkostnader 
knyttet til oppdraget. Gode råd for sikker matvarehånd-
tering, se vår nettside; www.bring.no

Dokumentasjon 
Transport- og handelsdokumentasjon er en kilde til 
sporing av godsets opprinnelse, og sporing er viktig 
for å ivareta matsikkerhet. Avsender plikter å sikre 
at transportdokumenter stemmer overens med 
næringsmidlene på pallen.

Norsk Fraktbrev/CMR fraktbrev/tolldokumenter 
- For sendinger som transporteres med Bring Frigo  
 skal fraktbrev/ CMR benyttes. CMR fraktbrev be 
 nyttes på internasjonale transporter, og Norsk   
 fraktbrev benyttes på nasjonale transporter. Inn- 
 holdet fylles ut av avsender om ikke annet er avtalt 
- Fraktbrevet/CMR er et verdipapir og skal kvitte 

Riktig temperatur gir 
høy kvalitet. Generelt 
gjelder for fryste  
matvarer, at jo lavere 
temperaturen er når 
den fraktes fra pro-
dusenten, desto bedre 
beholdes kvaliteten ut 
mot forbruker.
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   Beregning av pallplass, volum og vekt for ulike godsdimensjoner

Kollitype Lengde (cm.) Bredde (cm.) Max høyde (cm.) Fraktberegningsvekt Pallplass

EUR pall plass 120 80 240 800 1

EUR pall* 120 80 120 400 0,5

Storpaller(importpall, fruktpall) 120 100 240 858 1,25

Bisonpall** 128 110 90 1029 1,5

Blomstervogn 137 55 240 686 1

*  Må være stablebar og kunne belastes med andre paller oppå.
**  Inntil 2 bisonpaller fraktberegnes med 1,5 palleplass såfremt  
 de kan fremføres stablet fra laste- til lossested.

Transport av kolli med annet godsvolum som for eksempel
- Løse kolli
- Ikke palletert gods
- Kolli med mål som avviker fra standard emballasje
- Skjer alltid etter avtale med Bring Frigo i forbindelse med booking  
 eller særskilt avtale og utfyllende separate vilkår og transportinstruksjoner.

Max fraktvekt pr. pp er 1000 kg.
Palleplass med vekt mellom 800-1000 kg tilleggsberegnes med 0,5 pp Bredde: 80 cm Lengde: 120 cm

Høyde: 
maks 240 cm
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 res på avsendersted, utleveringssted og av mot 
 taker. Originalt fraktbrev/CMR skal følge varen  
 fra avsender til mottaker 
- Ved import skal alltid transitteringsdokumenter  
 følge varen, sammen med eventuelle opprinnelses- 
 bevis og plantesertifikater (blomster) 
- Hvis Bring Frigo er første mottaker på import  
 gods, skal det foreligge en skriftlig avtale mellom  
 kunde og Bring Frigo på dette.

Ved avvik på dokumentasjon 
I situasjoner hvor dokumentasjon mangler eller er 
ufullstendig utfylt, dvs.: 
- originale dokumenter mangler (fraktbrev, CMR,  
 Transitteringsdokumenter, opprinnelsesbevis eller  
 plantesertifikater) 
- fraktbrev/CMR mangler info om avsender, mot- 
 taker, temperatur, kolli, sporingsreferanser etc 
- fraktbrev/CMR stemmer ikke overens med   
 godsmerkingen

Hvis dokumenter og godsmerking ikke er i orden, vil 
godset bli avvikshåndtert i mottakskontrollen på våre 
biler eller terminaler. Ved avvik vil du kunne bli belastet 
for eventuelle merkostnader knyttet til oppdraget.

Godsmerking 
Godsmerking er en viktig kilde til sporing av nærings- 
midlets opprinnelse. Avsender må kontrollere at gods- 
merking er i henhold til krav i matforskriftene. Under 
følger en generell sjekkliste. Se også figur 3. For mer  
info, se www.mattilsynet.no Riktig merking sikrer at  
alle sendinger får riktig behandling. For at merkelappene 
skal være lesbare i alle ledd i logistikkjeden, er det viktig å 
være klar over følgende:

Merkelappene: 
- Kan ikke være håndskrevne 

- Skal være lett synlige på alle kolli 
- Må ikke brettes rundt et hjørne

Plassering av transportetiketter 
- Fiskekasser: plasseres på siden av kassen 
- Paller: to korrekte transportetiketter på  
 en pall – en til høyre, en på midten av kortsiden   
 og tilsvarende til høyre på midten av langsiden

Felles for all merking 
- Avsender 
- Lasteadresse, hvis annet enn avsender 
- Mottaker 
- Losseadresse, hvis annet enn mottaker 
- Sporing – kundeordre/referanse på pall og frakt 
 brev/annen unik info tilhørende forsendelsen 
- Temperaturkrav

Kjøtt, fisk, frukt og grønt (tilleggskontroll) 
- Identifikasjonsmerking- identifiserer  
 parti/produksjon og produksjonssted 
- Varebetegnelse/art/sort 
- Fangstområde eller opprinnelsesland

Kjøtt og fisk (tilleggskontroll) 
- Netto innhold 
- Holdbarhet «siste forbruksdag» eller «best før-dato» 
- Navn, adresse, opprinnelig land og produkt 
- Fangst- eller slaktedato 
- Produksjonsmetode  
 (fisket i havet/ferskvann eller oppdrett

Avvik ved merking 
Hvis dokumenter og godsmerking ikke er i orden  
vil godset bli avvikshåndtert i mottakskontrollen  
på våre biler eller terminaler. Ved avvik vil du kunne  
bli belastet for eventuelle merkostnader knyttet  
til oppdraget.

   Etiketter
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   Sjekkliste for kunden

Booking
- Book inn godset i henhold til våre bookingfrister og rutiner
- Benytt vårt bookingsskjema som vist i Transportguiden

Temperatur
- Kjøl/frys ned godset til riktig transporttemperatur før levering på bil/terminal
- Temperatur på gods skal stemme overens med booking og angitt temperatur  på fraktbrev/CMR. Vi anbefaler  
 at dere utleverer godset med noe kaldere temperatur enn høyeste tillatte krav.
- En temperaturreserve på 2 grader i produktet er med på å sikre kvaliteten i godset under transporten
- Ved booking av stykkgods tilbyr vi to temperatursoner: -18 °C eller kaldere for frys og 0 til +4 °C for kjølevarer
- Temperaturønsker ut over dette må avtales særskilt.
- Ved booking av fulloads (hele biler) kan vi tilby andre temperatursoner

Norsk Fraktbrev/CMR fraktbrev
- Påse at transportdokumentasjon stemmer overens med godset og godsmerkingen i sendingen
- Fraktbrev skal minimum inneholde informasjon om avsender og adresse, fraktføreres navn og adresse, sted og  
 dag for overtagelse av godset og bestemmelsessted, antall transportkolli med merke, nummer eller beskrivelse  
 av godset, bruttovekt eller mengde, mottaker og adresse, samt temperatur

Pakking og emballering av godset
- Beregning av palleplass, volum og vekt finner du i transportguidens kapittel transportinstruksjoner
- Godset skal være forsvarlig emballert og være transportdyktig
- Godset og emballasjen skal være skadefri og hel, fri for lukt og fremmedlegemer 
- Påse at pallen er plastret slik at den ikke ødelegger luftsirkulasjonen i  våre biler

Godsmerking
- Godset skal merkes i henhold til gjeldende matforskrifter og våre krav om transportetiketter. Se mattilsynet.no  
 for mer informasjon. Se kapittel om transportinstruksjoner for informasjon om våre krav til transportetiketter

Ved uenigheter om lasting - avvikssituasjoner
- Dersom det oppstår uenighet eller uklarhet rundt lasting av dine varer, vennligst be sjåfør ta kontakt med vår  
 befrakter for videre avklaringer.
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   Vårt nettverk

HOVEDKONTOR NORGE

Hovedkontor Oslo 
Postboks 500, Alnabru 0024 Oslo
Alfasetveien 24, 0668 Oslo

Terminal Oslo
Postboks 500, Alnabru, 0024 Oslo
Alfasetveien 30, 0668 Oslo

WAREHOUSE 

Rud
Olav Ingstadsvei 12
1351 Rud

Larvik 
Elveveien 120
3255 Larvik 

Rudshøgda 
Stolvstadlia 18
2360 Rudshøgda  
 

EUROPA 

Nederland - Zwijndrecht
P.O.Box 217 (Scheepsmakersstraat 5)
3330 AE Zwijndrecht 
The Netherlands 

Frankrike - Boulogne Sur Mer
Gare de marée 11 rue Alexandre Adam
FR. 62200 Boulogne Sur Mer 
France

Øvrige kontorer i Europa: se bring.no 
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Vilkår og betingelser
For å sikre korrekt behandling av godset er det viktig  
at forutsetningene for å benytte den enkelte tjeneste  
er oppfylt. Våre vilkår og betingelser er å anse som  
en del av avtalen for den enkelte transport og g jelder  
både nasjonal og internasjonal transport fra Frigo. 

18
Transportguide 
termotransport



19
Transportguide 

termotransport



Innledning 
Transportguiden for Bring Frigo AS inneholder i tillegg 
til betingelser: 
Produktinformasjon 
Kontaktinformasjon 
Pristabell nasjonal transport Norge 
Prisliste tilleggstjenester for internasjonal og nasjonal 
transport Norge 
Sonetabeller 
Prisliste terminaltjenester 
Spedisjonstariff

Gods mottas til befordring etter de takster, frakt- 
beregningsbestemmelser og befordringsvedtekter 
som gjelder for Bring Frigo. Bring Frigos befordrings- 
vedtekter er regulert gjennom Transportguide, Nor-
disk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser 
(NSAB/2015), Vegfraktloven, Sjøloven og øvrig gods- 
transportlovgivning/internasjonale konvensjoner.

Alle priser og betingelser i transportguiden er i hen-
hold til kjente rammebetingelser pr. 1.1.2010. Det tas 
forbehold om mulige endringer i guiden uten forvarsel 
grunnet endringer i rammebetingelsene som på dette 
tidspunkt ikke er kjent.

Fraktbrevet og/eller transportetiketten, fysisk eller 
elektronisk overført, er avtalen/ transportkontrak-
ten mellom partene for den enkelte forsendelse, og 
transporten skjer i henhold til Bring Frigos befor-
dringsvedtekter.

Bring Frigo sin pristabell på nasjonal transport i Norge 
tar utgangspunkt i post¬numre i Norge. Vi gjør dog 
oppmerksom på at enkelte postnumre ikke trafikkeres. 
Videre er det en forutsetning at forholdene er slik at 
henting/utkjøring kan gjen¬nomføres med ordinært 
distribusjonsmateriell. Dette betyr blant annet at 
maks tillatte brutto pallevekt er 1000 kg. Levering 
gjelder til dør/rampe. Din lokale Bring Frigo-avdeling  
vil være behjelpelig med nærmere informasjon.

Kunden er ansvarlig for at all informasjon som gis til 
Bring Frigo i forbindelse med utfylling av tollpapirer  
og andre dokumenter som er nødvendig for trans-
port, for¬tolling og oppfyllelse av forpliktelser over- 
for offentlige myndigheter, er korrekt og fullstendig. 
Videre skal Kunden oppgi korrekt vekt og mål for 
godset til Bring Frigo.

Lover og regler

Bring Frigos ansvar 
For det enkelte transportoppdrag som Bring Frigo 
er fraktfører på, gjelder lov om vegfraktavtaler av 
20. desember 1974 nr. 68 (som blant annet gjengir 
CMR-konvensjonen for så vidt gjelder internasjonale 
transporter) og NSAB 2015. Bring Frigos ansvar for 
transport av temperaturregulert gods er begrenset 
til å sørge for at transportene gjennomføres på 
aktsomt vis med kjøretøy og utstyr som er for- 
svarlig vedlikeholdt og kontrollert.

For alle typer tjenester som er omfattet av denne 
avtalen og som ikke faller inn under vegfraktlovens 
regler, slik som f.eks. som fortolling og logistikkopp-
drag, gjelder de til enhver tid gjeldende betingelser i 
NSAB om formidleransvaret, jfr. NSAB § 2 B, jfr § 5 
første ledd, jfr §§ 24 flg. om Bring Frigos ansvar.

IK-mat 
Bring Frigo utfører alle transporter i henhold til IK-
mat forskriftene.

Viktige forutsetninger vedrørende gods

Samlasting 
Godset lastes sammen med andre forsendelser. Det  
stilles krav til varens merking og om varetype/beskaffen- 
het. Emballasjen skal være av en slik beskaffenhet at 
godset tåler og lastes sammen med annet gods, en-
ten det skyldes varens art, innhold eller andre forhold 
som krever spesiell fremføring. 
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Vi understreker at godset må pakkes på en slik måte 
at det hindres avrenn og lukt. Det tas forbehold om 
at det på enkelte transportruter ikke tilbys transport 
av fersk fisk. Transport av planter i jord tilbys ikke som 
standard produkt på våre stykkgods ruter. 

Temperatur 
Standard temperatursoner på våre transporter: 
 
Kjølevarer: 0 – 4 grader Celsius 
Frysevarer: -18 grader Celsius eller lavere 

Kunden er ansvarlig for å gi Bring Frigo informasjon 
om hvilken temperatursone godset ønskes fraktet 
under. Dette skjer ved booking av transportoppdrag. 
Temperaturkrav skal også fremkomme på transport-
dokumentet. Bring Frigo forbeholder seg retten til å 
kontrollere godsets kjernetemperatur ved lasting og 
lossing.

Ved behov for transport av gods som avviker fra 
standard temperatursoner, ta kontakt med ditt 
nærmeste kontor for å avklare muligheter. 

Bring Frigo skal gjennomføre transporten med  
godkjent termobil. Alle tjenester skal utføres slik  
at produktets kvalitet ivaretas.

Dersom godsets kjernetemperatur avviker fra det 
Kunden har oppgitt som den temperatur som godset 
skal transporteres under, påtar Bring Frigo seg 
intet ansvar for skade eller verdiforringelse som 
måtte oppstå som følge av at godset fraktes under 
den opprinnelige oppgitte temperatur. Bring Frigo 
påtar seg ikke å kjøle ned eller varme opp gods under 
transport. 

Merking 
For å unngå forsinkelser, feilsendinger og manko, skal 
alle transportkolli i en sending være tydelig merket og 
i samsvar med booking og transportdokumentet. Det 

tillates kun benyttet godkjent fraktbrev og etikett 
(merkelapp) i samsvar med gjeldende standard fra 
Norstella. Ved feil/ mangler forbeholder Bring Frigo 
seg rett til å utstede korrekte transportdokumen-
ter/etiketter, for avsenders regning.

Avsender er ansvarlig for at gamle etiketter (merke-
lapper) fjernes eller overstrykes. Bring Frigo er be- 
hjelpelig med fraktbrev og etiketter for kunder som 
ikke selv besørger dette.

Emballering av godset 
Kunden er ansvarlig for tilfredsstillende emballering 
av godset. Bring Frigo har ingen undersøkelsesplikt eller 
ansvar for at godset er tilfredsstillende emballert.

Uemballert gods 
Mottas ikke til befordring uten nærmere avtale. 

Farlig gods 
Kunden garanterer overfor Bring Frigo at Kundens 
gods ikke er klassifisert som ”Farlig gods” i norske 
eller relevante utenlandske bestemmelser, eller i 
internasjonale bestemmelser. Transport av farlig  
gods skjer kun etter særskilt skriftlig avtale.

Økologiske varer 
Bring Frigo er sertifisert for å håndtere økologiske 
matvarer i henhold til Debio godkjenning. 

Booking- og prisinformasjon 

Booking 
Skriftlig booking innen kl.15.00 dagen før lasting hvis 
ikke annet er avtalt skriftlig. Bookingskjema fåes ved 
henvendelse til Bring Frigo. Booking må inneholde 
følgende opplysninger: kunde, kundenummer, laste- 
dato, lasteadresse, mottaker, leveringsadresse, antall 
transportkolli, antall pallplasser, antall Eur-paller, 
antall kilo, varetype, temperatur og informasjon hvis 
varen er økologisk. 
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Utleveringsforbehold, frankatur eller lignende må angis 
særskilt til Bring Frigo. Vi gjør oppmerksom på at innhold  
i fakturaer anses ikke som tilstrekkelig informasjon. Toll- 
pass-sendinger mottas kun etter nærmere avtale. Opp- 
lysninger som kreves på fraktfaktura, skal fremkomme  
ved booking. Eksempelvis Kundes referanse nr. 

Hasteordre 
Hasteordre er ordre som er innmeldt etter ordinær 
bookingfrist eller utenom ordinær ruteplan. Haste- 
ordre er en service vi yter etter avtale. 

Vekt/volumberegning 
Avsender er ansvarlig for at vekt og mål er korrekt 
oppgitt i fraktbrevet. Bring Frigo forbeholder seg 
retten til å kontrollere og ved feil korrigere for riktig 
vekt og mål som grunnlag for fraktberegningen. 
Benyttes flere linjer under ”Type pakning – gods-
slag”, skal både bruttovekt og mål oppgis i hver linje.
Dersom sendingens form, innhold eller spesielle krav 
fra avsender fører til at stuing/samlasting ikke kan 
gjennomføres, tilbys ikke standard prisliste.

Fraktberegning/-betaling 
Alle priser er eks.mva og det til enhver tids  
gjeldende dieseltillegg. Ingen samtariffering. 

Prisberegningen fastsettes ut fra antall pallplasser. 
Grunnflaten på en standard pall er 120 × 80 cm. Maks. 
høyde kan være 240 cm grunnet luftsirkulasjon. Paller 
lavere enn 120 cm og maks 400 kg brutto, fraktberegnes 
som halv pallplass så sant det er mulig å stable annet 
gods over med vekt på opptil 400 kg. 

Frakten regnes særskilt for hver sending. Med en 
sending forstås det gods som angis på et fraktbrev 
for transport fra en sender til en mottaker. En sen-
ding kan bestå av ett eller flere kolli. 

Det må oppgis om frakten skal betales av avsender 
eller mottaker. Det kan også oppgis annen fraktbetaler 

dersom slik avtale er inngått på forhånd med Bring 
Frigo. Uansett hvem som oppgis som fraktbetaler, 
vedblir Kunden å stå ansvarlig for frakten og andre 
kostnader ved transporten samt alle kostnader og 
utlegg som måtte påløpe som følge av at betalingen 
uteblir. Til følgende mottakere skal alltid frakt være 
betalt av avsender: Konferanser, messer, skip, etc. 

Storpaller/importpall ( 1,25 × 1,00 )    
= Standard pallplass × 1,25 

Bisonpaller* ( 1,28 × 1,10 × 0,90 )    
= Standard pallplass × 1,5

Blomstervogner ( 1,37 × 0,55 maks høyde 2,20 )   
= Standard pallplass 

* Inntil 2 bisonpaller fraktberegnes med 1,5 palleplass 
såfremt de kan fremføres stablet fra laste- til lossested.

Palleplass tyngre enn 800 kg, opptil 1000 kg (maks 
bruttovekt), tilleggsberegnes med en halv palleplass.

Dødfrakt/bomtur 
Bring Frigo forbeholder seg retten til å fakturere 
dødfrakt i de tilfeller der booket gods ikke forefinnes 
eller reell lastemengde er mindre enn innmeldt  
kvantum (dødfrakt). 

Dersom mottaker ikke er til stede som forutsattved 
lossing, blir det belastet et gebyr/pristillegg som dek-
ker administrative kostnader for ny utkjøring (bomtur). 
Fraktkostnaden for ny utkjøring kommer i tillegg. 

Fremføring

Overtakelse av gods 
Bring Frigos transportansvar etter vegfraktlovens 
regler løper fra godset er overtatt til det er levert  
til oppgitt mottaker. Når Kunden laster godset, anses 
godset som overtatt av Bring Frigo når godset er 
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ferdig lastet og forsvarlig sikret. Når mottaker losser 
godset, anses godset levert når bilen har ankommet 
avtalt utleveringssted. 

Bring Frigo utfører ikke lasting og lossing med mindre 
dette er skriftlig avtalt. Dersom Kunden eller motta-
ker ikke kan laste og/eller losse og dette utføres av 
bilens sjåfør uten slik skriftlig avtale med Bring Frigo, 
skjer dette på vegne av Kunden/mottakeren for Kun-
dens/mottakerens regning og risiko og Bring Frigo 
påtar seg intet ansvar for slik lasting/lossing.

Hvis det er skriftlig avtalt at Bring Frigo skal laste 
godset, anses godset overtatt når godset står klart til 
lasting ved bilens side, enten på bakkeplan eller på rampe.

Hvis det er skriftlig avtalt at Bring Frigo skal losse 
godset, anses godset levert når godset er losset ved 
bilens side, enten på bakkeplan eller på rampe.

Framføringstid 
Transporter utføres i henhold til Bring Frigos opp- 
gitte rutetabeller. Ankomsttider i rutetabeller, prisark 
eller lignende og/eller tider som er opplyst av Bring 
Frigos ansatte, er kun å anse som forventede og ikke 
garanterte ankomsttider og er ikke noe tidsløfte.

Avtale om transport med tidsløfte må inngås skriftlig 
fra gang til gang. Den enkelte sjåfør har ikke fullmakt 
til å inngå avtale om transport med tidsløfte. Avtale 
om transport med tidsløfte kan ikke inngås ved på-
tegning på fraktbrevet slik at angivelse av ankomsttid 
på fraktbrevet ikke regnes som avtale om transport 
med tidsløfte. I forbindelse med høytidsdager, jul og 
sommerferie, må man påberegne redusert frekvens.

Godset skal være lasteklart fra kl 08.00 lastedagen 
hvis ikke annet er avtalt skriftlig. For fremføring til 
kunder hvor det er begrensning for levering/lasting 
mellom kl. 08.00 og 16.00 gjelder ikke de anslåtte 
framføringstidene i ruteplanen.

Utleveringshindringer 
Der mottakeren nekter å motta godset, eller det oppstår 
hindring for utlevering, innhenter Bring Frigo forholds- 
ordre hos Kunden. Hvis forholdsordre ikke er mottatt 
innen 7 dager fra utstedelsesdato, returneres forsendel-
sen automatisk for oppdragsgivers regning og risiko. 

Retur/omekspedering 
Ønsker Kunden sendingen returnert eller omekspedert 
til annet utleveringssted, beregnes et omekspederings-
gebyr. Ny frakt og eventuell lagerleie, kommer i tillegg.

Privatpersoner 
Sendinger til privatpersoner kan ikke betjenes i Bring 
Frigos system.

Betalingsbetingelser

Kreditt 
Etter avtale gis det normalt inntil 10 dagers kreditt 
og en avtalt kredittgrense. Kreditt/kredittgrensen 
bortfaller ved enhver form for betalingsmislighold. 
Ved betaling etter forfall beregnes renter i.h.t. lov 
om renter ved forsinket betaling. Bring Frigo kan på 
ethvert tidspunkt endre kredittiden eller helt ta bort 
enhver kreditt.

Kredittgebyr 
Kostnader ved å tilby kreditt som blant annet kontroll, 
purring etc., er ikke inkludert i frakten mellom avsender 
og mottaker. Det tas et fast beløp per utstedt faktura. 

Faktura 
Alle logistikk- og transportoppdrag hvor det er inn- 
rømmet kreditt, betales etter faktura. Fakturert 
beløp skal være Bring Frigo i hende/disponibelt innen 
forfallsdato. Eventuelle innsigelser mot fakturaen  
skal skriftlig være tatt opp med Bring Frigo innen  
10 dager etter mottagelse av faktura. Ved betalings- 
mislighold regnes også ikke forfalte fakturaer som 
forfalt og kan inndrives sammen med forfalte krav. 
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Bring Frigo har rett til å motregne sitt tilgodeha-
vende med krav som Kunden har mot Bring Frigo. 
Kunden kan ikke motregne/holde tilbake penger som 
er forfalt selv om det er reklamert på frakt, skade, 
forsinkelse eller manko. Giroforsendelser og sender-
etterkrav mottas ikke i Bring Frigos system.

Faktura underbilag 
Kopi av fraktbrev/tolldokumenter eller annet under-
bilag fremskaffes ved forespørsel eller etter avtale. 

Omadressering av faktura 
Dersom en faktura skal omadresseres pga. feil fran-
katur i fraktbrevet, beregnes et tillegg. 

EUR paller 
Bring Frigo har ikke utvekslingsordning for EUR paller.

Reklamasjon 
 
Reklamasjoner og dokumentasjon for krav 
Mottaker må gjøre anmerkning på fraktbrevet ved 
tap, skade eller manko ved ankomst. Hvis mottager 
mottar godset senere enn forventet, må tidspunkt 
for ankomst noteres på fraktbrevet av mottaker.  
Anmerkningene på fraktbrevet skal attesteres av 
sjåfør. Ved ikke synlig tap, skade eller manko, skal  
dette skriftlig meddeles Bring Frigo innen 7 dager  
ved internasjonale befordringer og uten ugrunnet 
opphold ved innenriks befordringer.

Dersom Kunden får mistanke om at godset holder feil 
temperatur ved ankomst, skal mottaker alltid foreta 
en betryggende og pålitelig måling av godsets kjerne- 
temperatur. Ved avvik skal målingene nedtegnes 
skriftlig, og Bring Frigo skal straks varsles. 

Bring Frigo eller dennes representant forbeholder 
seg retten til å gjennomføre en umiddelbar besiktigelse 
for å undersøke godset og dokumentere eventuelt 
tap når slik melding eller reklamasjon mottas. Dersom 

Bring Frigo ikke gjennomfører en slik besiktigelse,  
bør Kunden sørge for en egen besiktigelse ved en  
uavhengig tredjemann for å kunne legge frem en til-
fredsstillende dokumentasjon for sitt eventuelle krav. 

Reklamasjonsbestemmelsene fremgår av vegfraktloven 
§ 40 og NSAB § 29.

Forsinkelse 
Når det gjelder spørsmålet om godset er forsinket  
eller ikke, skiller man mellom de tilfeller hvor det ikke  
er avgitt tidsløfte og de tilfeller hvor det er avgitt  
tidsløfte. Bring Frigos ansvar for forsinkelse er  
begrenset til tilfeller hvor sjåføren/Bring Frigo er  
skyld i forsinkelsen.

Forsinkelse ved transporter uten tidsløfte, foreligger 
bare dersom den faktiske befordringstid overstiger 
hva det etter forholdene vil være rimelig å innrømme 
en omsorgsfull fraktfører, jfr. vegfraktloven § 27 an-
net ledd. Det er den samme vurderingen som legges 
til grunn ved vurderingen av om det er en forsinkelse, 
uavhengig av hvilken type gods som transporteres.

Ved transport med tidsløfte, anses godset som  
forsinket dersom det ikke blir levert til avtalt tid. 
Ansvaret for tidsløfte bortfaller dersom Kunden  
ikke har stilt godset til Bring Frigos disposisjon til 
avtalt tid.Bring Frigos ansvar for forsinkelse er 
begrenset i samsvar med vegfraktloven § 35. Dersom 
Kunden godtgjør å ha lidt skade som følge av forsinket 
utlevering, plikter Bring Frigo å erstatte skaden, dog 
begrenset oppad til fraktbeløpet. Ansvarsbegrens-
ningen er lik for transporter med og uten tidsløfte.

Bring Frigos ansvar for tap og skade 
Bring Frigos ansvar for tap og skade som rammer 
godset, er regulert av vegfraktloven.

Det vises spesielt til følgende begrensningsregler  
i vegfraktloven §§ 32 og 34:
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a) Erstatning for helt eller delvis tap av godset regnes 
etter godsets verdi på stedet og tiden for overtakelsen 
til befordring. Det er den samme godsverdi som benyttes 
ved beregning av verdiforringelse på skadet gods. 

b) Bring Frigos ansvar for tap av godset, er oppad 
begrenset som følger:  
- Ved innenriks befordring kan erstatningen ikke   
 overstige 17 SDR for hvert kilogram av det   
 tapte godset i bruttovekt.  
- Ved internasjonal befordring kan erstatningen ikke  
 overstige 8,33 SDR for hvert kilogram av det tapte  
 godset i bruttovekt.  
- I begge tilfeller kan frakt, tollavgifter og andre  
 kostnader ved befordringen kreves godtgjort,  
 helt ut ved totaltap og forholdsmessig ved delvis tap.

c) Bring Frigos ansvar for skade på godset, er oppad be-
grenset til det beløp som skulle betales hvis sendingen eller 
– om bare en del av sendingen er forringet i verdi som følge 
av skaden – denne del var gått tapt, jfr. ovenfor.

Bring Frigo er under ingen omstendigheter ansvarlig for 
skade som blir påført godset på grunn av transport-
tidens lengde, med mindre det foreligger en forsinkelse, 
jfr. ovenfor.

Tapsbegrensningsplikt 
Begge Parter er forpliktet til å redusere eventuelle tap 
ved skade på gods. Kunden skal foreta dekningssalg av 
skadet last til best mulig pris. Kunden skal informere Bring 
Frigo forut for salget. Dersom Kunden av markeds- 
messige grunner ikke ønsker å foreta dekningssalg, vil 
dette tap være Kundensansvar.

Bring Frigo forbeholder seg retten til å foreta deknings-
salg for Kundens regning dersom dette er nødvendig for 
å unngå ytterligere verdiforringelse av godset.

Force Majeure 
Hvis en ekstraordinær situasjon (Force Majeure) 

skulle oppstå, og som ingen av partene med rime- 
lighet kunne forutse ved inngåelse av denne avtale, 
eller som oppstår utenfor partenes kontroll i avtale-
perioden, og som hindrer oppfyllelsen av denne avtale, 
kan den rammede part fritas for sine forpliktelser og 
ansvar i henhold til denne avtale, så lenge den ekstra-
ordinære situasjonen varer.

Som ekstraordinær situasjon (Force Majeure anses  
blant annet mobilisering, krig, borgerkrig, vandalisme, 
sabotasje, streik, lockout, lovlig eller ulovlig blokade, 
jordskjelv, flom, ras, orkan eller andre naturkatastrofer, 
brann, eksplosjoner, embargo, import- og/ eller ekspor-
trestriksjoner, mangel på olje eller elektrisk strøm, tyveri, 
ran, hærverk, påkjørsel/trafikkuhell (hvor sjåføren er uten 
skyld), generell ferdselsforbud eller restriksjoner pålagt 
av offentlige myndigheter i forbindelse med for eksempel 
ulykker eller terrormistanke, eller andre uforutsette uhell 
utenfor kontroll av partene i denne avtale, eller partenes 
underleverandører. Hver av Partene bærer egne kost- 
nader i forbindelse med en Force Majeure-situasjon.

Som det fremgår av denne transportguiden, er  
Bring Frigos transportansvar begrenset etter  
vegfraktloven, NSAB og eventuelt andre regler,  
og Bring Frigos egne forsikringer (speditøran- 
svarsforsikring/ godsansvarsforsikring) dekker  
ikke ansvar ut over det som følger av disse be- 
stemmelsene. Kunden har av den grunn ofte behov 
for å tegne egne transport-, vare- og/eller lagrings- 
forsikringer, særlig gjelder det for transport/ 
lagring av temperaturregulert gods som kan  
være lett fordervelig og utsatt for skade.

Kunden bes derfor merke seg følgende: 
1. Transportansvaret er begrenset.  
Ansvaret etter vegfraktloven og NSAB er  
begrenset, jfr. ovenfor.  
 
2. Transport med bil/tilhenger på ferge – brann,  
kollisjon, nautisk feil, hardtværsskader m.v. 

25
Transportguide 

termotransport



Når Bring Frigo kjører sine biler/tilhengere om bord  
på ferger m.v. kan Bring Frigo påberope seg sjølovens 
regler hvis det skjer noe med godset mens det er 
under transport med ferge, jfr. vegfraktlovens § 4. 
Etter sjøloven ytes det ikke erstatning hvis skaden 
oppstår p.g.a. brann eller nautisk feil (feil navigering). 
Sjøloven har lagt risikoen for slike forhold på god-
sets eier, men bare for så vidt gjelder internasjonale 
transporter. Dette betyr at verken Bring Frigo eller 
sjøtransportøren har noe ansvar for slike forhold. 

Ytterligere en konsekvens av vegfraktlovens  
§ 4 er at dersom det oppstår skade som må be- 
traktes som ”typisk” for sjøtransport, f.eks. salt-
vannsskade, eller skade som følge av at sikring av 
last ryker i dårlig vær, så skal et eventuelt ansvar  
for Bring Frigo begrenses etter sjølovens regler  
(2 SDR per kilo) og ikke etter vegfrakt lovens regler 
(8,33 SDR per kilo). Dette gjelder også for innenriks 
transporter, men her er ansvaret 17 SDR per kilo 
både ved sjø- og vegtransport. Det skal imidlertid 
mer til for å pålegge en sjøtransportør et ansvar 
enn en veg transportør, slik at også innenriks kan 
Bring Frigos ansvar være mildere enn ved rene 
vegtransporter.

3. Transport av bil/tilhenger med jernbane 
Når Bring Frigo sender bil/tilhenger med jernbane,  
kan Bring Frigo for internasjonale transporter, på-
berope seg jernbanerettslige regler og konvensjoner 
hvis det skjer noe med godset under transport med 
jernbane, jfr. vegfraktlovens § 4. 

4. Force Majeure 
Transportansvaret omfatter ikke ansvar for tap  
som skyldes uforutsette hendelser (såkalte force  
majeurehendelser) jfr. ovenfor. Det sentrale er at  
det foreligger en hindring som ikke kunne unngås,  

og som Bring Frigo/sjåføren ikke var i stand til å  
forebygge følgene av, jfr. vegfraktlovens § 28.

5. På lager/terminal 
Opphold på terminal eller lager i forbindelse med 
omlasting av gods under transport vil være dekket 
av vegfraktloven hvis Bring Frigo har ansvar for 
trans¬porten før og etter omlastingen. Dersom 
Kunden ønsker at Bring Frigo skal påta seg generell 
lagring i forkant og etterkant av transporter, må 
dette skje i henhold til særskilte lagringsavtaler. 

Dersom godset blir liggende på terminal eller lager i for-
kant eller etterkant av en transport uten at det er inn- 
gått noen særskilt lagringsavtale som omfatter slike 
tilfeller, har Bring Frigo ikke ansvar for annet enn å sørge 
for at godset oppbevares på forsvarlig måte. Dersom 
dette gjøres, og godset likevel forsvinner, blir skadet eller 
ødelagt – f,eks som følge av innbrudd, vannskade eller 
brann, har Bring Frigo ikke noe ansvar for dette. 

Slike tap dekkes heller ikke av noen forsikringer  
tegnet av Bring Frigo, ettersom Bring Frigo ikke  
tegner forsikring som nevnt i NSAB 2015 § 27 nr. C. 

6. Forsinkelse 
Bring Frigos ansvar for forsinkelse er begrenset  
til tilfeller hvor sjåføren/Bring Frigo er skyld i for- 
sinkelsen og ansvaret er begrenset, jfr. ovenfor. 

Mislighold 
 
Dersom en part vesentlig misligholder sine for- 
pliktelser i henhold til denne avtale, kan den annen 
part heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Hevnings-
erklæring skal fremsettes skriftlig i rekommandert 
brev. Betalingsmislighold anses som vesentlig  
mislighold av avtalen. 
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Kontakt oss 
 
Hovedkontor:
salg.bring.frigoscandia@bring.com
Telefon: 04051 
Telefon fra utlandet: +47 679 25 000
 
Reklamasjon
reklamasjon.NCT@bring.com
 
Innsigelser på faktura
reklamasjon.Faktura@bring.com
 
Booking:
frigo.booking@bring.com
 
Warehouse:
bf_rud.ekspedisjon.no@bring.com
Telefon: + 47 67151100
 

Kundeservice
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Posten Norge AS, Postboks 1500 Sentrum, 0001 Oslo. 
Telefon: 23149000, bring.no 

Org. Nr. 984661185


