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1. Avtalens målsetning
Denne avtalen har som målsetning å oppnå lavest mulig kjøretøykostnad per
kilometer, time eller tonn for Sjømat Norge sine medlemmer.

2. Levering av dekk
Dekkmann forplikter seg til å lagerføre de mest aktuelle dekkdimensjoner og
dekktyper som Sjømat Norges medlemmer lokalt har i sin bilpark.
Leveringstiden er vanligvis omgående fra eget lager.
3. Servicetjenester
3.1. Dekkadministrasjon / oppbevaring.
Dekkmann tilbyr totaladministrasjon av kundedekk. Vi oppbevarer dekkene på våre
lagre, og du får frigjort egen lagerplass. Dekkene er forsikret, de etterses og
kontrolleres i lagringsperioden. Priser for oppbevaring: se serviceprislisten.
3.2. Stammebehandling / dekk til regummiering og stammegaranti.
Sjømat Norges medlemmer kan velge å regummiere på egne stammer eller bytte
stammer. Om man velger bytteordningen, gjelder stammeprisene i Dekkmanns
prisliste for regummierte dekk.
3.3. Døgnservice.
For utrykning / feltservice har vi egne spesialutstyrte biler som kan foreta service ute
på veien. Det er opprettet 24-timers vakt
Landsdekkende telefonnummer: 920 70 111

4. Utført arbeid og arbeidets kvalitet
Dekkmann har definerte kvalitetsstandarder for alle dekkservice operasjoner. Dette
skal sikre en korrekt utførelse av arbeidet, slik at vi forhindrer skader på dekk, felg,
kjøretøy eller mennesker

5. Reklamasjoner / erstatninger
Eventuelle feil og mangler på varer og tjenester levert av Dekkmann vil bli omgående
behandlet. Reklamasjonen / erstatningen gjøres opp etter gjeldende retningslinjer for
det enkelte fabrikat, og så snart resultatet foreligger. Alle dekk, nye og regummierte,
er garantert mot fabrikasjonsfeil i fem år, eller til dekket er nedslitt til minste tillatte
mønsterdybde. Erstatning gis ut fra gjenværende mønsterdybde.

6. Vrakdekk
Dekkmann er tilknyttet ordningen til Norsk Dekkretur AS. Alle vrakdekk blir fraktet til
spesielle deponier i Norge for destruksjon. Norsk Dekkretur AS garanterer at
dekkene blir destruert på den mest miljøvennlige måte.

7. Bestilling av varer og tjenester
Varer og tjenester bestilles direkte gjennom den lokale Dekkmann avdeling.
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8. Pris og betingelser.
Vi baserer våre prisberegninger på våre leverandørers til enhver tid gjeldende
prislister. Ved større bestillinger før sesong (høst og vår) kan avtale om partikjøp
inngås med lokal Dekkmann avdeling.
8.1. Rabatter
Rabattmatrise: Se vedlegg
8.2. Årsbonus
2% pay back bonus pa. på samlet uttak. Årsbonus beregnes en gang årlig og utbetales i
januar påfølgende år.

8.3. Øvrige betingelser
Pris på arbeid (inkl. dekkhotell): se Dekkmanns Netto Serviceprisliste.
Betalingsbetingelser: netto pr. 20 dager. Fakturagebyr belastes ikke.
Ved betaling etter forfallsdato, beregnes forsinkelsesrenter med den sats som er fastsatt i
henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling m.m.
Avtalen er også åpen for privatkjøp for ansatte i medlemsbedriftene.
Tekniske produktspesifikasjoner kan ved ønske fremskaffes på samtlige produkter.

9. Punkter vedrørende avtalen.
9.1. Registrering av nye medlemmer
Alle nye medlemsbedrifter i Sjømat Norge kredittsjekkes før de registreres som
kredittkunde hos Dekkmann. Ved for lav rating registreres kunden som
kontantkunde.
Medlemsbedriftene registreres med egen kundenummer hos Dekkmann, men inn
under Sjømat Norge som en egen hovedgruppe. Dette gjør det enkelt å kjøre ut egne
statistikker for Sjømat Norge som gruppe og for å se uttak på hvert enkelt medlem.

Sjømat Norge
Hovedgruppe
Medlem 1

Medlem 2

Medlem 3

Dekkmann HK informerer lokal Dekkmann avdeling om det nye medlemmet for å
etablere lokal kontakt.
9.2. Avtalens varighet, oppsigelse
Avtalen er løpende og skal evalueres en gang per år. Sjømat Norge kan til enhver tid
si opp denne avtalen med tre måneds varsel.
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9.3. Oppfølging av avtalen
Dekkmann ved lokal avdelingsleder vil holde jevnlig kontakt med Sjømat Norges
lokale medlemsbedrifter. Sentral avtalekontakt ved Dekkmann sentralt er Ole Jørgen
Spetaas.
9.4. Tvister
Eventuelle tvister som måtte ha utspring i denne avtale skal avgjøres ved voldgift i
Oslo i henhold til reglene for Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift og Alternativ
Tvisteløsning. Partene utnevner i fellesskap 1 eller 3 voldgiftsmenn, herunder
formannen. Dersom partene ikke er blitt enige om den felles oppnevnelse innen 14
dager etter at krav om voldgift skriftlig er mottatt av en part, oppnevnes 3
voldgiftsmenn av Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift og Alternativ
Tvisteløsning etter krav fra én av partene.

Denne totalavtale har som målsetting :

LAVEST MULIG KJØRETØYKOSTNAD PER KILOMETER, TIME ELLER
TONN

Oslo, den: 28. mai 2020

For Sjømat Norge:

For Dekkmann AS:

Karin Gammelsæter

Ole Jørgen Spetaas

Kontaktpersoner:
Sjømat Norge:

Dekkmann AS:

Karin Gammelsæter
Tlf: 906 67 515
e-mail: kga@sjomatnorge.no
www.sjomatnorge.no

Ole Jørgen Spetaas
Tlf: 957 75 474
e-mail: ole.spetaas@dekkmann.no
www.dekkmann.no

Vedlegg:
1
2

Rabattmatrise
Prislister
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