Allmänna villkor
Transport och service
1. Prislistan avser båtlängd upp till 8,50
meter.
2. Kund ansvarar för att båten är
fullvärdesförsäkrad av ägaren och
innehåller stöld.
3. Båten ska vara utrustad med
stävögla för anslutning till trailerns
vinsch.
4. Kund ansvarar för att ramp är
tillgänglig och att den är belagd med
hårt material, ex betong, samt skall
rampen vara så utformade att
båttrailerns axlar på ett säkert sätt
ansluter till beläggningen.
5. Kund ansvarar för att båt går att
köra om det är en förutsättning för
uppdraget.
6. Skall båt hämtas eller lämnas på land
ansvarar kund för att kran eller
dylikt finns tillgänglig samt
uppallningsmaterial på platsen.
7. Vi strävar efter att samköra våra
transporter, vilket kan påverka när vi
kan utföra uppdraget.
Allmänna bestämmelser
1. Solna Strand Marintransport
(härefter SSM) garanterar att vi
innehar nödvändiga färdigheter
samt behörigheter för att utföra
uppdraget.
2. SSM innehar ansvarsförsäkring –
transportöransvar.
3. Ansvaret omfattar last upp till 2500
kg enligt reglerna i ALLTRANS 2007,
Sveriges Åkeriföretag.
4. Ansvaret omfattar inte ursprungliga
brister på båt eller annat gods i
anslutning till transporten.
5. Skada vid tankning av båt under
uppdrag omfattas inte. Detta utförs
helt på kundens eget ansvar.
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Priser och betalning
1. Prislistan gäller tillsvidare eller enligt
överenskommelse.
2. Vid offererat fast pris ingår ingen
väntetid utöver ”normal” väntetid, som
ex köbildning. Väntetid som inte ingår
kan ex vara en låst bom till ramp om det
inte är rimlig väntetid, tid som kunden
kunnat undvika. Uppstår sådan tillämpas
ordinarie prislista och debitering per
påbörjad timme.
3. Vid transporter på timtaxa med bil och
släp tillämpas minimidebitering, se
prislista.
4. Samtliga priser gäller avtalat datum,
enligt överenskommelse.
5. Ev. trängselskatt eller andra avgifter,
som tex avgift för bilfärja etc. ingår i
priset om inget annat avtalas.
6. Kund betalar ev. avgift för kranlyft.
7. Betalningsvillkor; Kontant - Swish vid
leverans, eller kontoinsättning bankdag
innan leverans.
8. För uppdrag som avbokas senare än 72
timmar före avtalad tid utgår
minimidebitering, se prislista.
Miljöarbete
1. Vår verksamhet omfattar transport på
vägar. Vi strävar alltid efter att utföra
din transport på ett miljöeffektivt sätt.
2. Våra fordon har minst miljöklass Euro 6.
Vi minimerar tomgångs-körning.
3. Vi väljer aktivt drivmedel som innehåller
så hög andel förnyelsebara råvaror som
biltillverkarens garantier tillåter.
4. Vi säkerställer alltid vid varje uppdrag
att bil och trailer har rätt däcktryck,
vilket avsevärt minskar utsläpp av bl.a.
kväveoxider och sotpartiklar och
samtidigt kan vi minska
drivmedelskostnaderna
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5. Ingen tvätt av båtar målade med
bottenfärg får ske av kunden själv, eller i
SSM regi under ett uppdrag, om sådan
tvätt inte kan utföras på avsedd
miljöstation. Sådan finns att tillgå på ett
antal anläggningar i Stockholm och
resten av landet.
Så behandlar vi dina personuppgifter
1. Vi behandlar dina uppgifter enligt
vad dataskyddsförordningen föreskriver vilket du kan läsa mer om här
eller fråga oss direkt.
2. SSM är personuppgiftsansvarig. Vi
distribuerar inga profildata till
obehöriga eller utomstående parter.
3. När du skickar e-post till SSM lagras
dina personuppgifter i syfte att vi
ska kunna nå dig när vi svarar på din
fråga eller handlägger ditt ärende.
4. Kunden samtycker till behandling av
sina uppgifter i samband med
prisförfrågan eller vid beställning av
ett uppdrag
5. Vi kan komma att använda dina
uppgifter för att göra riktade
kampanjer.
6. Du kan när som helst be att få dina
uppgifter raderade eller återkalla
samtycke. Vi har dock rätt att
behålla dina uppgifter för att kunna
följa lagstadgade skyldig-heter, men
bara tills dess den skyldigheten är
införlivad.
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7. Som kund kan du när som helst
kontakta oss och be om att få
8. uppdatera och rätta lämnade
uppgifter.
9. Som kund har du rätt att invända
mot att vi bearbetar dina uppgifter i
kampanjsyfte.
10. SSM kan komma att skicka Cookies
(kakor) till en webbläsare och lagra
på webbläsaren. Kakor innehåller
inte typiskt någon information som
personligen identifierar en
användare, men uppgifter som vi
lagrar om dig kan vara kopplade till
informationen som lagras i och
erhållits från cookies.
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