Stadsbud i StorStockholm Ekonomisk Förenings
transport- och ansvarsbestämmelser.
Dessa bestämmelser gäller från och med 2010-10-01.
1.

Omfattning.

Dessa bestämmelser gäller för de transportuppdrag som har avtalats mellan Stadsbud i StorStockholm
Ekonomisk Förenings medlemmar, nedan kallad Stadsbud, och transportköparen, nedan kallad Kunden.
Vad som avses med transportuppdrag är det som avtalas mellan Stadsbud och Kunden genom offert eller
skriftligt/muntlig överenskommelse.

2.

Ansvarstiden.

Stadsbud har ansvar för gods från den tidpunkt Stadsbud tar emot gods för transport till och med den tidpunkt
godset lämnas ut till mottagaren. Skall gods magasineras gäller särskilda bestämmelser enligt upplagskvittot.
Ombesörjer Stadsbud interna förflyttningar (inom Kundens företag) gäller även dessa bestämmelser.

3.

Arbetstid.

Där inte annat har avtalats, utföres allt arbete på ordinarie arbetstid.

4.

Stadsbuds ansvar.

Stadsbud ansvarar för iakttaga omsorg och varsamhet vid omhändertagandet och hanterandet av Kundens gods.
För skador eller förluster på gods ansvarar Stadsbud där det inte visar att någon av nedanstående omständigheter
har orsakat skadan eller förlusten;
a) Uppdragsgivarens fel eller försummelse.
b) Handhavande, lastning, stuvning eller lossning av gods som ombesörjts av avsändaren eller mottagaren eller
någon som handlar för någon av dessa parters räkning.
c) Godsets egen beskaffenhet att lätt fördärvas.
d) Bristfällig förpackning där avsändaren har förpackat godset.
e) Obetydliga skador i polityr.
f) Godset är särskilt skört eller bräckligt, exempelvis gipsföremål, kvartslampor m.m. g) Levande växter eller
djur.
h) Rubbningar på instrument och elektronik som fordrar justering efter transport.
Stadsbud ansvar ej, om inte skriftligt avtal har gjorts, för nedanstående:
i) Sändning som innehåller guld, silver, ädla stenar, mynt och sedlar samt i var mans hand gällande
värdepapper.
Ansvaret är då begränsat, se paragraf 10 nedan.
j) Matvaror, tobaksvaror samt vin och sprit.
k) Innehållet i lådor, korgar m.m. om inte detta har ned- och uppackats genom Stadsbuds försorg i omedelbar
anslutning till transporten.

5.

Temperaturreglerad transport.

För transportuppdrag som kräver särskild kyla- eller värmetransport ansvarar Stadsbud endast om detta har
avtalats separat.

6.

Saknat gods

Når inte gods mottagaren inom 30 dagar räknat från dagen då Stadsbud tog emot godset för transport anses
godset vara förlorat och ersättning lämnas enligt paragraf 10 nedan.
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7.

Extraordinära händelser samt force majeure.

För oförutsedda händelser, t.ex. naturhinder, otjänlig väderlek, andra trafikhinder, trasig hiss m.m. agerar
Stadsbud efter bästa förmåga. Skulle kostnader uppkomma till följd av någon oförutsedd händelse, och detta
medför avsevärda kostnader för Stadsbud, äger Stadsbud rätt att debitera Kunden för dessa kostnader. Stadsbud
ansvarar inte för de följder som då kan uppkomma, t.ex. sen leverans.
Stadsbud ansvarar ej för händelser som Stadsbud inte kunnat undvika och vars följder Stadsbud inte kunnat
förutse, t.ex. lagbud, krigshändelse, blockad, strejk, lockout eller andra händelser av force majeure-karaktär.

8.

Farligt gods

Utan skriftligt avtal transporterar Stadsbud inget Farligt gods enligt ADR/ADR-S. Skulle sådant gods, t.ex. i
oljelampor eller dylikt förekomma i transport utan vetskap för Stadsbud ansvarar Kunden till fullo för detta.

9.

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att hans gods inte kan skada annat gods eller personal i samband med transport. Kunden har
upplysningsplikt för det gods han lämnar till Stadsbud. För särskilt tunga och skrymmande gods skall Kunden
informera Stadsbud i god tid innan transport så att Stadsbud ges möjlighet att planera sin transport. För sådant
gods utgår särskild ersättning.

10. Ansvarighetens ekonomiska omfattning.
Vid inrikes befordran påtar sig Stadsbud ansvar för skada eller förlust beräknat efter godsets
återanskaffningsvärde. Detta värde skall styrkas. För konst och antikviteter är ansvaret begränsat till SEK
200.000:- per skadetillfälle. För guld, silver, ädla stenar mynt och sedlar samt i var mans hand gällande
värdepapper enligt 4 i) ovan är Stadsbuds ansvar begränsat till SEK 200:- per bruttokilo av den del av gods som
förlorats, minskas eller skadas.
Under alla omständigheter är Stadsbuds totala ansvar för skador uppkomna vid ett och samma tillfälle begränsat
till SEK 5.000.000:-.
Har Stadsbud ersatt godset med dess fulla värde har Stadsbud rätt att överta godset.
Vid skada där reparation kan göras utgår motsvarande ersättning, dock ej högre än godsets värde. Reparation
sker dock efter Stadsbuds godkännande. Inträffar skada på datautrustning, kopiator, TV eller annan elektronisk
utrustning har Stadsbud rätt att överlämna skadat gods till av Stadsbud utsedd expert för reglering av skadan.
Ankommer gods till mottagaren senare än vad man kan anse vara skäligt för transporten skall frakten, efter
ansökan, återbetalas.
Utöver vad som stadgas ovan i paragraf 10 ansvarar Stadsbud enligt Alltrans 2007, Allbud 98, Bohag 2000 och
kontor 2007 i de delar som ger kunden bättre rätt till ersättning än ovan.
Det utökade ansvaret för inrikestransporter gäller ej då godset är separat flytt- eller varuförsäkrat, då ansvarar
Stadsbud gentemot Kundens försäkringsgivare enligt ersättningsbestämmelserna i Alltrans 2007 och Bohag 2000
samt NSAB 2000 i tillämpliga delar.

11. Internationella transporter
Vid internationella transporter ansvarar Stadsbud enligt följande; för flyttgods enligt General Conditions for
international furniture removal, 1962, och för övrigt gods enligt CMR-konventionen, 1956.

12. Reklamation och preskription.
Skada på eller förlust av gods, som är synlig vid mottagandet, skall anmälas omedelbart vid mottagandet. Annan
skada, som ej är synlig vid mottagandet, skall anmälas skriftligen inom 7 dagar till Stadsbud. Följs inte dessa
tidsgränser är Stadsbud fri från ansvar.
Om Kunden vill väcka talan mot Stadsbud måste detta göras inom ett år. Annars förlorar Kunden sin rätt till
talan gentemot Stadsbud. Tiden räknas enligt följande;
* Om gods har skadats räknas tiden från den dag som det lämnades ut till mottagaren.
* Om gods har försvunnit räknas tiden från 30 dagar efter att godset normalt skulle ha lämnats ut till
mottagaren.
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