
Fullmakt för bokning av transport samt avställning av gods   

Påskriven fullmakt skickas i två exemplar till:  Wedholms AB, Box 1002, 611 29 Nyköping 

Som en service till Er som köpare av beställda varor beställer Wedcooling AB – 556584-5319 inklusive dess 

dotterbolag transporten av dessa genom transportören DSV Road AB. Denna fullmakt används i de fall Ni 

önskar få leverans av gods lossat utan att Ni som köpare har personal på plats som kan kvittera godset.  

I och med undertecknandet av denna fullmakt befullmäktigas Wedcooling AB - 556584-5319 inklusive dess 

dotterbolag såsom ägare av godset (till dess full betalning erlagts) att vald transportör ges möjlighet att lasta av 

godset på nedan angivna leveransadress/er utan kvittens hos Er som köpare av varorna. 

I och med undertecknandet av denna fullmakt bekräftar också köparen att man är medveten om att man köpt 

varorna med leveransvillkor FCA. Enligt Incoterms 2010 övergår då risken för godset på köparen så fort godset 

står lastat på av köparen valt transportmedel. Detta innebär att Ni som köpare, när Ni godkänner att 

transportören via Wedcooling AB ges möjlighet att lossa godset utan att Ni får granska godset beskaffenhet, 

står all risk för godset såväl ansvarsrisk som ekonomisk risk, då ni godkänt leverans utan kvittens.  

Godset skall märkas med ”Avställning utan kvittens” i bokningen, frakthandlingen och på kollietikett. 
 
Farligt gods får ej ställas av mot fullmakt enligt föreskrifter för farligt gods. 
 
Fullmakten gäller följande tidsperiod:   
 

 Tidsperiod (ååmmdd-ååmmdd): fr.o.m._____________________ t.o.m._______________________ 
 Fullmakten gäller tillsvidare. 

 
Fullmakten gäller enligt ovan ikryssad tidsperiod. Fullmakten kan hävas av fullmaktsgivaren (köparen) genom 
att meddela godsägaren att den ska återkallas, hävning/återkallning av fullmakt kan göras under pågående 
tidsperiod. 
   

Vid detta/dessa tillfällen befrias Wedcooling AB inklusive dess dotterbolag samt transportören DSV Road 
AB allt ansvar för eventuella stölder eller skador på avställt gods enligt ovan. 

 
Fullmakten omfattar följande leveransadress/-er.  
 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 
 

Undertecknad godkänner ovanstående samt att godset får ställas hos mottagaren, på i frakthandling angiven 

plats utan kvittens. Godset får lossas även om ingen finns anträffbar på mottagningsplatsen för påskrift.   

Ägare till godset 
      

Köpare Företagsnamn & Org.nr 
      
  

Underskrift Köpares representant namn - underskrift 
      

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Datum Datum 

 


