
                                                                            FLYTTE 

KONTRAKT                      5 sider 

 

På denne datoen, ____________________, partene i denne avtalen, ____________________ og 

LINDERUD TRANSPORT AS godtar at LINDERUD TRANSPORT AS vil utføre en flytte oppdrag 

for kunden i henhold til vilkårene som er angitt nedenfor: 

1. TJENESTER 

Kunden leier LINDERUD TRANSPORT AS til å tilby flyttetjenester i samsvar med disse ordene:  

A. Sted   

LINDERUD TRANSPORT AS vil transportere Kundens eiendeler, møbler, hvitevarer og varer fra: 

Nåværende Adresse 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

til: Destinasjon Adresse 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

B. Timing  

LINDERUD TRANSPORT AS vil begynne å yte tjenester på ___________ og  fullføre tjenester etter 

____________. 

C. Tjenester 

 LINDERUD TRANSPORT AS vil laste alle Kundens eiendeler fra Kundens nåværende adresse i et 

kjøretøy, vil kjøre den bilen til kundens destinasjon adresse, og vil fjerne alle Kundens eiendeler til 

bestemmelses adresse. Følgende tjenester og begrensninger som gjelder:  

i. LINDERUD TRANSPORT AS vil ikke gi pakking tjenester dersom ikke annet er avtalt. Kunden er 

forpliktet til å pakke alt i passende esker og andre beholdere. 

ii. Demontering og montering av møbler er ikke inkludert i avtalen dersom ikke annet er avtalt. 

iii. LINDERUD TRANSPORT AS vil losse kundens eiendom i spesifikke rom på Kundens retning. 

iv. LINDERUD TRANSPORT AS vil bruke minst to ansatte i løpet av lasting og lossing faser. 

 

2. BETALING.  

Kunden aksepterer å betale LINDERUD TRANSPORT AS i samsvar med disse begrepene:  

Fast pris  

Kunden betaler LINDERUD TRANSPORT AS for å gi sin tjenester som er fastsatt av denne avtalen. 

Tidspunkt for betaling 

 Kunden vil betale LINDERUD TRANSPORT AS en nedbetaling av ___________ På eller etter 

datoen ______________. Kunden vil betale gjenværende balanse innen ______ dager flytte selskapet 

å fullføre tjenester og leverer kunde med en regning for tjenester. 

3. INGEN EKSTRA KOSTNADER 



Det er ingen ekstra kostnader (bom osv ) unntatt moms. 

Hvis dør til dør transport er ikke mulig pga hindringer som er ikke inkludert i avtalen, må kunden 

betale selv for slike omkostninger.  

 

 

4. LISESERING og FORSIKRING 

LINDERUD TRANSPORT AS hevder herved at det er riktig lisensiert og forsikret under gjeldende 

statlige og føderale lover. 

A. Forsikring – LINDERUD TRANSPORT AS vil personlig sørge for kundenes eiendom for 

____ Til pund for eventuelle skader forårsaket under flytting selskapets tjenester,uansett skyld. 

 

Flytte Selskapets oppgi lisensnummer er _____________ (hvis aktuelt). Flytte Selskapets forsikring 

karrier er: ____________________, policy nummer_______________________.  

LINDERUD TRANSPORT AS er bundet av: ________________________________, bånd 

nummer___________________ (hvis aktuelt). 

 

5. SKADER PÅ VED BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER 

Uaktsomhet 

A. I tilfelle LINDERUD TRANSPORT AS ikke gir tjenester til kunden, LINDERUD TRANSPORT 

AS kan være ansvarlig overfor kunden for forutsigbare konsekvenser, herunder kostnadene ved å 

ansette en ny flyttebyrå i kort tid og noen ytterligere konsekvenser sannsynligvis føre til Kunden,  

inkludert: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

B. I tilfelle LINDERUD TRANSPORT AS uaktsomhet forårsaker skade på Kundens 

eiendeler eller fast eiendom, vil flytte selskapet være ansvarlig for den fulle verdien tapt. Denne 

bestemmelsen påvirker ikke flytte selskapets avtale om å sikre Kundens eiendeler, som er fastsatt av 

del 4 (A) i denne avtalen. 

C. I tilfelle Kunden ikke betaler i sin helhet, LINDERUD TRANSPORT AS har ingen rett til å 

beholde kundens eiendom.  

LINDERUD TRANSPORT AS er enig i at det ikke får en 

pant i kundens eiendom når som helst i løpet av sin gjengivelse av tjenester. LINDERUD 

TRANSPORT AS kan forfølge rettsmidler mot kunden som bestemt av denne avtalen. 

 

6. DIVERSE 

 

A. Disputer Resolution  

I tilfelle brudd eller en tvist som ikke kan være løses uten tredjeparts inngrep, er partene enige om å 

løse sine tvister i voldgift. 

B. Hele avtalen  



Denne avtalen inneholder hele avtalen av parter. Ingen andre avtaler, uttalelser eller løfte laget av noen 

part i denne avtale eller en tredjepart på eller før ikrafttredelsesdatoen for denne avtalen vil være 

bindende for partene. 

C. Modifikasjon   

Denne avtalen kan endres ved etterfølgende avtale partene bare ved et instrument skriftlig undertegnet 

av begge eller en muntlig avtalen bare i den grad at partene utføre den. 

D. Ugyldighet 

 Hvis noen bestemmelse i denne Avtalen blir helt eller delvis til være umulig å håndheve en eller 

annen grunn, resten av denne bestemmelsen og av hele avtalen vil være adskilt og fortsatt gjelde. 

E. advokatsalær   

I tilfelle en tvist som involverer denne avtalen er løst i en tredjepart rettssak, herunder voldgift, vil den 

seirende part har en rett til å få refundert sin advokatsalær og kostnader for å håndheve sine rettigheter 

under denne avtalen. 

F. Renter   

I tilfelle en tvist som involverer en ubetalt beløp under denne avtalen er løst på en tredjepart rettssak, 

herunder voldgift, den seirende part har krav på renter av ____% start på den dato beløpet ubetalt ble 

grunn. 

G. Tunge gjenstander  

Tunge gjenstander over 60 kilo må avtales på forhånd. OBS LINDERUD TRANSPORT AS flytter 

ikke piano, kunden må leie en annen flyttebyrå som utfører slike oppdrag. For penger skap eller våpen 

skap gjelder det egne priser. LINDERUD TRANSPORT AS like vel har rett til å nekte en slik 

oppdrag. 

H. Skader  

LINDERUD TRANSPORT AS tar ikke ansvar av skader på store, tunge gjenstander pga trange 

ganger og trapper. 

I. Reklamasjon  

Krav på reklamasjon/ reparasjon må meldes inne skriftlig i 3 dager fra flytte dato. Betaling for 

oppdraget kan ikke holdes tilbake pga reklamasjon. Hver reklamasjon sak blir behandlet. 

J. Bil  

Bil i tilbudet er 20 kubikk lukket skap bil med løfte lem.  

Andre opplysninger: 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

SIGNERT & DATERT 

Partene har lest og forstått ovennevnte bestemmelser og godtar dem. Hvis mer enn én person skiltene 

nedenfor, samtykker hver for å være solidarisk ansvarlig for alle forpliktelser i henhold til denne 

avtalen. ____________________________ __________________ 

Kundens navn og signatur 

Dato: 

 

Adresse: 

 

Telefonnummer: 

 

____________________________ __________________ 

LINDERUD TRANSPORT AS 

 Dato: 

 

Adresse: 

 

Telefonnummer: 


