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Forretningsbetingelser for City Trans A/S, CVR nr. 30545265, Værkstedsvej 13, 4600 Køge, 
vedrørende vejtransportopgaver 

 
For alle nationale og internationale vejtransportopgaver gælder CMR-lovens bestemmelser, herunder særligt reglerne 
om erstatningsberegning ved bortkomst og beskadigelse af godset (CMR-lovens § 29 og § 31) og 
erstatningsbegrænsning ved bortkomst, beskadigelse og forsinket aflevering af godset (CMR-lovens § 29 og §§ 31-32), 
samt reglerne om en 1-årig forældelsesfrist (CMR-lovens § 41). 
 
Kunden opfordres til at gøre sig bekendt med indholdet af CMR-loven. CMR-loven kan ses på http://www.Retsinformation.dk. 
 
City Trans A/S har håndpanteret i gods, som er under City Trans A/S’ kontrol, for alle på godset hvilende omkostninger og for 
øvrige fordringer mod kunden. Ved bortkomst eller ødelæggelse af godset er der tilsvarende panteret i erstatningssum fra 
forsikringsselskab eller andre. Betales forfaldne fordringer ikke, er City Trans A/S berettiget til på betryggende måde at sælge af 
godset, indtil de samlede fordringer incl. omkostninger er dækket. Overstiger City Trans A/S’ tilgodehavende salgssummen, kan 
City Trans A/S kræve det manglende beløb betalt af kunden. 
 
Der henvises til at vort ansvar for alle vejtransportopgaver ved bortkomst eller beskadigelse af godset er begrænset til godsets 
værdi eller SDR 8,33 pr. kilo gods, jf. CMR-lovens § 29 og § 31.  
 
Ansvaret for forsinkelse er maksimeret til det aftalte fragtbeløb, jf. CMR-lovens § 32. Såfremt godset udleveres til en anden end 
den modtager, som er berettiget hertil i henhold til transportdokumentet, betragtes dette som bortkomst af godset. 
 
Flyttegods dækkes iht. DMF Dansk Møbeltransport Forenings almindelige betingelser. Erstatningen kan ikke overstige det af 
kunden dokumenterede tab og højst andrage 50.000 kr. for et enkelt kolli eller indholdet af en flyttekasse og max. 2 mio. kr. pr. 
flytteopgave, medmindre firmaet på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar.  Hvis flere 
kolli omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som en enhed (f.eks. et service), er firmaet kun ansvarlig for ét kolli. 
Bortkommer eller beskadiges enkelte dele af en sådan enhed, har firmaet intet ansvar for en mulig værdiforringelse af selve 
enheden, medmindre særlig skriftlig aftale er truffet herom.  
 
City Trans A/S fraskriver sig i øvrigt ethvert erstatningsansvar for driftstab, tidstab, avancetab og lign. direkte og indirekte tab. 
 
Erstatning betales kun, såfremt reklamationer og indsigelser i hvert enkelt tilfælde straks fremsendes skriftligt til City Trans A/S, 
jf. CMR-lovens § 38. Opmærksomheden henledes på 7 dages fristen ved ikke-synlig bortkomst eller beskadigelse i CMR-lovens 
§ 38. 
 
Særlig opmærksomhed henledes på, at ethvert krav mod City Trans A/S forældes efter 1 år, jf. CMR-lovens § 41. 
 
Oplysninger i transportdokumentet om at gods er solgt pr. efterkrav medfører, at godset alene udleveres mod betaling af 
efterkravet. City Trans A/S påtager sig intet ansvar, hvis betaling sker med dækningsløs check eller lign., og ethvert tab er City 
Trans A/S uvedkommende. 
 
Manglende rettidig betaling af City Trans A/S’ tilgodehavende medfører renteberegning på 1,5% pr. påbegyndt måned efter 
fakturaens forfaldstidspunkt. 
 
I City Trans A/S’ krav på fragt må modregning ikke finde sted. 
 
 

Alle tvister mellem City Trans A/S og kunden afgøres efter dansk ret ved det værneting, hvor City Trans A/S har 
hovedsæde. Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå, skal søges løst ved mediation. 
 


