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Avtal för
Avtal tecknas mellan Svenska Kennelklubben och Trust Forwarding.
Med detta avtal åtar sig Trust Forwarding att förmedla transporter av hundar för
medlemmar i SKK. I avtalet erbjuds rabatt till medlemmarna. Vid bokning ska följande
referensnummer anges: SKK2014. Det innebär 15% rabatt på gällande bruttoprislista
för flygfrakt samt 15% rabatt på gällande bruttopris vid köp av godkänd transportbur i
samband med inköpt flygfrakt.
Om denna möjlighet informeras SKKs medlemmar via SKKs hemsida.
I avtalet ingår att TrustForwarding får annonsera kostnadsfritt i 4 nummer av Hundstport
per år med en halvsida per nummer.
Priser & Avgifter
Aktuella priser & avgifter presenteras av Trust Forwarding vid varje nytt uppdrag.
Priser & avgifter kan variera beroende på vilken destination och storlek på hund
Pris till företag är exklusive mervärdesskatt.
Pris till privatperson är inklusive mervärdeskatt
Kvalitetsuppföljning
Uppföljningsmöten mellan SKK och TrustForwarding ska ske schemalagt kvartalsvis där vi
går igenom hur mycket SKKs medlemmar använder TrustForwarding tjänster och hur de
upplever kvaliten.
Villkor
För alla transportåtaganden tillämpas Nordiska Speditörsförbundet samt IATA´s
befordringsvillkor.
Varu- och transportförsäkring ingår ej men kan tecknas via Trustforwarding på uppdrag av
kunden.
Volymberäkning enligt standard för aktuellt transportmedel, flygfrakt, 167kg /m3.
Betalningsvillkor
Betalning sker via kreditkort innan frakten utförs, se vår hemsida,
www.trustforwarding.com
Erforderliga upplysningar fås vid bokningstillfället .
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Dröjsmålsränta
Vid dröjsmål (om ej kontant betalning) med erläggande av betalning utgår dröjsmålsränta
med f.n. 18 % årligen.
Uppsägningstid och avtalsperiod
Detta avtal gäller fr.o.m. 2014-03-01 och tillsvidare. Till dess att en skriftlig uppsägelse
gjorts av endera avtalsparten.
Uppsägningstiden är en (1) månad.
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