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1.

2.

3.

4.

Gods, som emottagits är ej försäkrat genom MTAB. Det
ankommer på uppdragsgivaren att teckna och bekosta
försäkring i erforderlig omfattning.
MTAB´s ansvar är begränsat i enlighet med
bestämmelserna i Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna
bestämmelser, NSAB 2000. MTAB har ansvarsförsäkring
till täckande av MTAB´s eventuella ansvar enligt NSAB
2000.
Ersättning för lagring och tilläggstjänster utgår om ej annat
avtalats i enlighet med MTAB´s vid varje tid gällande
prislista. Om ej annat avtalas skall ersättning för lagerhyra
erläggas mot faktura månadsvis i förskott och såvitt avser
tilläggstjänster mot faktura, 10 dagar netto. Vid försenad
betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Vid fakturering
och betalningspåminnelse utgår särskild avgift. Lagerhyran
beräknas per månad. Om förvaringstiden understiger en
månad, utgår hyra för hel månad. Är förvaringstiden längre
än en månad utgår hyra för hel månad även för påbörjad
månad.

framställas till MTAB minst en dag i förväg.
10.

Om icke annat avtalats, är MTAB icke skyldig att utföra
arbete på sön- och helgdagar, eller likställda dagar.
Kostnaderna för i denna punkt angivna arbete betalas av
uppdragsgivaren.

11.

MTAB har rätt att flytta gods till annan lagerlokal. Sådan
flyttning sker på MTAB´s bekostnad, dock skall
kostnaderna bäras av uppdragsgivaren, om flyttningen
beror på omständighet, som är hänförlig till
uppdragsgivaren och som MTAB inte rimligen kunnat
förutse.

12.

Lagrat gods får endast utlämnas till uppdragsgivaren eller
annan av uppdragsgivaren anvisad person.

13.

Om MTAB underrättas om pantsättning av godset av
uppdragsgivaren eller av panthavare genom företeende av
skriftlig handling utvisande att panträtt blivit utfäst, är
MTAB alltid berättigad att utlämna godset till panthavaren
på begäran därom av denne.

14.

Om annan än uppdragsgivaren för anspråk på godset skall
MTAB omedelbart underrätta uppdragsgivaren därom.

15.

Om MTAB erhåller underrättelse om pantsättning av
överhypotek i godset är MTAB berättigat upplysa sekundär
panthavaren om att godset redan är pantsatt, till vilken
godset tidigare har pantsatts samt tidpunkten när MTAB
underrättades om pantsättningen.

16.

Oavsett om lagringsuppdraget gäller tills vidare eller för
bestämd tid äger MTAB från tid till annan ändra dessa
allmänna bestämmelser samt härtill hörande prislistor.
Sådan ändring träder i kraft trettio dagar efter det att
uppdragsgivaren underrättats om eller på annat sätt fått
vetskap om ändringen.

17.

MTAB äger säga upp lagringsuppdrag träffats tills vidare
med iakttagande av trettio dagars uppsägningstid och
lagringsuppdrag träffat för bestämd tid till avtalstidens
utgång med iakttagande av samma uppsägningstid. Om
avtal träffat för bestämd tid ej uppsäges till avtalstidens
utgång gäller avtalet därefter tills vidare med ovan angiven
uppsägningstid. MTAB äger härutöver rätt att säga upp
avtalet till omedelbar upphörande om uppdragsgivaren är i
dröjsmål med betalning av förfallen ersättning som MTAB
är berättigad till eller om uppdragsgivaren i andra fall grovt
åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal.

18.

Utöver bestämmelserna i detta avtal gäller Nordiskt
Speditörsförbunds Allmänna bestämmelser, NSAB 2000 vari
bl.a. stadgas att MTAB har panträtt i godset för samtliga krav
gentemot uppdragsgivaren, att MTAB´s ansvar är begränsat
samt skiljeklausul. Vid bristande överensstämmelse mellan
dessa allmänna bestämmelser och NSAB 2000 gäller dessa
bestämmelser före NSAB 2000.

Till förvaring emottages icke:
a) Explosiva, lättantändliga, frätande eller illaluktande
gods eller gods av beskaffenhet att kunna skada annat hos
MTAB förvarat gods.
b) Livsmedel eller gods som är utsatt för förskämning eller
snar förstörelse samt levande växter.
c) Ej heller spritdrycker eller vin med mindre sådant gods
särskilt specificeras vid depositionen.
d) Vapen, som omfattas av kravet på licens.

5.

MTAB äger omedelbart och på uppdragsgivarens
bekostnad bortforsla, försälja eller oskadliggöra gods, som
anges i punkt 4a, b och d, såvida icke mindre åtgärder
lämpligen kan vidtagas.

6.

MTAB är icke skyldigt att utan särskild order ombesörja
emballering, omemballering eller packning av lagrat gods.

7.

MTAB ansvarar ej för skador föranledda av uppdragsgivaren bristfälliga packning och/eller emballage av lagrat
gods. MTAB ansvarar ej heller för godsets äkthet, värde
eller övriga egenskaper. Vid packning utförd av uppdragsgivaren svarar MTAB ej för riktigheten av uppdragsgivarens uppgifter rörande det packade godsets kvantitet.

8.

MTAB är icke skyldigt att utan särskilt avtal därom utföra
rengöring av eller annat arbete på det lagrade godset.

9.

Av uppdragsgivaren begärd inläggning, uttagning, omflyttning, omstuvning, packning, emballering m.m. av
lagrat gods får ombesörjas endast av MTAB´s personal och
på tider, då MTAB´s lokaler är öppna. Sådan begäran skall
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MTAB TRANSPORT & SPEDITION AB
Postadress/ Postal address
STOCKHOLM:
GÖTEBORG:
MALMÖ:
ÖREBRO
KÖPENHAMN:
OSLO

BOX 20164, SE-161 02 BROMMA
VON UTFALLSGATAN 21, SE-415 05 GÖTEBORG
LODGATAN 19-23, SE-211 24 MALMÖ
ARGONGATAN 112, SE-703 74 ÖREBRO
ROHOLMSVEJ 4 C, DK-2620 ALBERTSLUND
JERNKROKEN 16, NO-0976 OSLO

Kontor/ Office

Telefon/ Phone

RANHAMMARSVÄGEN 26
VON UTFALLSGATAN 21
LODGATAN 19-23
ARGONGATAN 112
ROHOLMSVEJ 4 C
JERNKROKEN 16

+46
+46
+46
+46
+45
+47

8 546 00 100
31 710 08 00
40 699 66 00
19 311 16 30
4673 2486
2389 7020

Telefax
+46 8 546 00 101
+46 31 58 31 32
+46 40 18 38 00
+46 19 311 16 31

”MTAB transporterar, hanterar och förvarar ömtåligt/värdefullt gods med minsta möjliga påverkan på såväl gods som miljö”

