
TL logistikk

 
1. FRA ANKOMMET TERMINAL TIL LEVERT PÅ MESSEOMRÅDET - GJELDER OGSÅ RETUR ETTER MESSE

Småpakker - kartonger 150,00 pr. pakke / kartong - min. 300,00

1 - 100 kilo - opp til 0,30 m3 - over 5 pakker 450,00 pr. sending

101 - 300 kilo - 0,31 - 1,00 m3 - 1 palle 600,00 pr. sending

301 - 600 kilo - 1,01 - 2,00 m3 - 2 paller 675,00 pr. sending

601 - 1000 kilo - 2,01 - 3,00 m3 - 3 paller 750,00 pr. sending

1001 - 1500 kilo - 3,01 - 5,00 m3 - 4 - 5 paller 250,00 pr. kubikk / palle

1501 - 3000 kilo - 5,01 - 10,00 m3 - 6 - 10 paller 225,00 pr. kubikk / palle

NB!   Terminalen tar kun imot sendinger opp til 3000 kilo / 10 kubikkmeter / 10 paller.  Større sendinger

           må leveres direkte til messeområdet etter avtale.  Prisene inkluderer terminalgebyr, registrering, godshåndtering og

           lokaltransport til messeområdet.

2. FRA ANKOMMET MESSEOMRÅDET TIL LEVERT STAND - KUN MED AVTALE  - GJELDER OGSÅ RETUR ETTER MESSE

Småpakker - kartonger 50,00 pr. pakke / kartong -  min.  175,00

1 - 100 kilo - opp til 0,30 m3 - over 5 pakker 250,00 pr. sending

101 - 300 kilo - 0,31 - 1,00 m3 - 1 palle 350,00 pr. sending

301 - 600 kilo - 1,01 - 2,00 m3 - 2 paller 450,00 pr. sending

601 - 1000 kilo - 2,01 - 3,00 m3 - 3 paller 600,00 pr. sending

1001 - 1500 kilo - 3,01 - 5,00 m3 - 4 - 5 paller 195,00 pr. kubikk / palle

1501 - 3000 kilo - 5,01 - 10,00 m3 - 6 - 10 paller 170,00 pr. kubikk / palle

NB!   Ved større sendinger - ta kontakt for pris i hvert tilfelle.

          Prisene inkluderer varemottak, lossing og levering til stand.

3. LEIE AV GAFFELTRUCK TIL MONTERING, POSISJONERING, UTPAKKING M.M., + KRANER, TRALLER, HJELPEFOLK

Gaffeltruck - opp til 2,5 tonn 450,00 pr. 1/2 time

Hjelpemann / pakkemannskap / rigger 525,00 pr. time

4. TERMINALAGIFT, LAGRING, OPPBEVARING AV TOMGODS

Lagring av tomgods 300,00 pr. m3, minimum 300,00

5. BETINGELSER - INNENLANDS SENDINGER

1 kubikkmeter / 1 palle = maks 300 kilo.  Dersom vekten er større enn dette omregnes vekten til kubikk,

for eksempel  500 kilo : 300 =  1,67 kubikkmeter.  Da blir belastningen 2 kubikkmeter - 2 paller.

Dersom ikke annet er avtalt på forhånd, blir alt gods som skal i retur levert til TL logistikk terminalen senest dagen

etter messen.  Dersom det er bestilt andre transportører til å kjøre godset, kan disse hente dette på terminalen

innen tre arbeidsdager etter messens avslutning.  Etter dette vil det påløpe terminalomkostninger.

Varene er ikke forsikret mens de er på messeområdet.  Vi er ikke ansvarlig for noe gods som blir ødelagt eller

forsvinner etter at vi har levert sendingen til stand uten anmerkninger, eller før vi fysisk laster på vår bil etter messe.

Alle utførte tjenester er i henhod til NSAB 2000.

Alle ratene er i NOK, eks. mva.
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6. FORTOLLING / UTSTEDELSE DOKUMENTER - INNGÅENDE

Fortolling - inntil 3 varelinjer 800,00 pr. fortolling

Håndtering ATA carnet 600,00 pr. carnet

7. FORTOLLING / UTSTEDELSE DOKUMENTER - UTGÅENDE

Eksportfortolling - inntil 3 varelinjer 800,00 pr. fortolling

Håndtering ATA carnet 600,00 pr. carnet

8. BETINGELSER - UTENLANDS SENDINGER

1 kubikkmeter / 1 palle = maks 300 kilo.  Dersom vekten er større enn dette omregnes vekten til kubikk,

for eksempel  500 kilo : 300 =  1,67 kubikkmeter.  Da blir belastningen 2 kubikkmeter - 2 paller.

Dersom ikke annet er avtalt på forhånd, blir alt gods som skal i retur levert til TL logistikk terminalen senest dagen

etter messen.  Dersom det er bestilt andre transportører til å kjøre godset, kan disse hente dette på terminalen

innen tre arbeidsdager etter messens avslutning.  Etter dette vil det påløpe terminalomkostninger.

Varene er ikke forsikret mens de er på messeområdet.  Vi er ikke ansvarlig for noe gods som blir ødelagt eller

forsvinner etter at vi har levert sendingen til stand uten anmerkninger, eller før vi fysisk laster på vår bil etter messe.

Alle utførte tjenester er i henhod til NSAB 2000.

Dersom utstillers varer sendes på ATA carnet skal carnetet leveres til TL logistikk.  Dersom dette ikke blir gjort

behandles sendingen som om den var en vanlig innenlands sendinge, og faktura må beales inkl. mva og dersom

faktura adresse er i utlandet.

Dersom transportør ikke kan presentere en kopi av deklarasjon inn til Norge, ATA carnet eller andre bevis på at

varene har blitt fortollet inn i landet, kan TL logistikk avvise varene til slike bevis er presentert.

I slike tilfeller vi også Tollvesenet bli kontaktet.

Alle ratene er i NOK, eks. mva.


