
Bestillings- og leveringsbetingelser – forenklet versjon 
Kraftfôr i sekk og bulk 

 

 Åpningstider   Mandag – fredag, kl. 08:00 – 15:30  

 Telefon   72 48 75 50  

 Nettside   www.norgesfor.no/orkla  

 E-post   post@orkla.norgesfor.no  

  
Generelt  
Bestillings- og leveringsbetingelsene beskrevet her gjelder alle kraftfôrleveranser fra Norgesfôr 
Orkla. Fraktbelastning per leveranse fastsettes etter gjeldende fraktmatrise. Bulkbilene har ikke rom 
for å ta med kraftfôrsekker, saltsteiner og lignende. Slike varer kjøres ut som stykkgods etter egne 
satser.  
  
Våre bestillingsrutiner  
Du bestiller enklest via «Min side» på mobil eller PC – du kan også ringe oss. Alle bestillinger som 
kommer oss i hende før kl. 12:00, regnes som ordinære bestillinger dersom varen ikke kreves levert 
før tidligst dagen etter. Eks: Dersom bestilling skjer mandag før kl. 12:00, vil levering være mulig uten 
tillegg fra og med tirsdag dagen etter. Bestillingsbekreftelse sendes ut på SMS og e-
post, kontrollér at alt er riktig.    
  
Tidligbestillingsrabatt   
Tidligbestillingsrabatten («tredagersrabatten») trekkes fra listeprisen og oppnås ved bestilling 
dersom kunden åpner for mottak av fôr i minst 3 hele virkedager. Eks: Du må ha fôret senest en 
torsdag. Hvis du bestiller mandag samme uke og gir mulighet til å levere fôret tirsdag, onsdag og 
torsdag, vil du få tredagersrabatten. Det er mulig å avtale reduksjon i bestilt volum ved tidlig 
levering, uten at dette påvirker rabatten.   
  

Tredagersrabatt   

4 kr pr. 100 kg  

  
Tillegg  
Hasteordretillegg blir belastet når kunden må ha kraftfôret samme dag som han bestiller, eller hvis 
han bestiller etter kl. 12:00 for levering neste dag. Levering som må skje i helg eller på helligdag 
medfører også et tillegg. Bulkbestillinger under 3 tonn belastes med et gebyr.  
  

Hasteordretillegg   Helg- og helligdagstillegg   Bulkbestilling under 3 tonn   

Kr 2000,-   Kr 3500,-   Kr 300,-   

  
Gjeldende betalingsbetingelser  
Standard forfall er 14 dager netto, med eller uten autogiro.   Autogiro krever egen avtale.  
  

Kontant autogiro   
Trekkes direkte fra bankkonto   

   
3 kr rabatt pr. 100 kg bulk   

Papirfakturagebyr   70 kr pr. faktura   

Faktura på e-post eller EHF   Ingen kostnad   
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Volumrabatt  
Volumrabatt beregnes ut fra det totale kraftfôrvolumet pr. leveranse. Volumrabatt beregnes separat 
for henholdsvis storsekk og bulk.  
  

   Minstevolum (f.o.m)   Rabatt i kr pr. 100 kg  

 Bulk  

4,5 tonn  Kr 4,00  

8 tonn  Kr 6,00  

11,5 tonn  Kr 8,00  

14 tonn  Kr 11,00  

20 tonn  Kr 14,00  

25 tonn  Kr 16,00  

 Storsekk (min. 3 stk.)  2,4 tonn  Kr 4,00  

  
For tilbud, informasjon om vårt kraftfôr, priser og betingelser, vennligst kontakt:  

  

 Jacob Hindbjørg   Fagrådgiver Drøv   456 75 016   jhi@orkla.norgesfor.no  

 Stian Tufte   Salgskonsulent Drøv    971 58 473   st@orkla.norgesfor.no  

 Ove Holde   Fagrådgiver Svin   915 43 925   ove.holde@orkla.norgesfor.no  

 Line Buan   Fagrådgiver Fjørfe og Hest   970 85 954   lb@orkla.norgesfor.no  

  
Vi oppfordrer til å bestille kraftfôret i god tid. God planlegging gjør det mulig for Norgesfôr Orkla å 
tilby et stort og variert sortiment. Lange serier sikrer effektiv produksjon og bidrar til den aller beste 
kvaliteten. Transport er en viktig del av vår leveranse. Denne blir mest effektiv og bærekraftig hvis 
den kan planlegges godt mht. utnyttelse av bilens lasterom og geografisk nærhet. Vi oppfordrer våre 
kunder til å jevnlig sjekke gjenværende mengde kraftfôr på siloen. Slike rutiner bidrar til sikker 
tilgang av kraftfôr til dyra og en forutsigbar kostnad i bondens regnskap.   
 

Kundens forpliktelser  
Kunden skal forsikre seg om at forholdene for kraftfôrbilen er tilfredsstillende mht. brøyting, strøing 
og fremkommelighet til innblåsingsrør. Kunden skal påse at forholdene rundt silo / innblåsingsrør er 
hygienisk gode. Dette skal sikre at bl.a. slanger ikke blir tilsølt slik at eventuell smitte kan overføres 
til andre produsenter. Vi og vår transportør kan nekte å levere dersom leveringsstedet ikke er 
tilfredsstillende.  
 
Dersom det bestilte volum ikke får plass på silo, må kunden fremskaffe nødvendig plass (sekk/ 
tilhenger) for deponering av resterende volum. Hvis kontakt med kunde ikke oppnås slik at alternativ 
plass kan oppdrives raskt, vil transportør returnere til kraftfôrfabrikk for tømming av gjenværende 
volum før levering til neste kunde. Kostnader i forbindelse med retur belastes kunde.  
  
Viser for øvrig til fullstendige betingelser på vår nettside  

Med forbehold om skrivefeil – Sist oppdatert 03.12.2021 

https://www.norgesfor.no/orkla-kornsilo-og-molne/bestilling-og-betalingsbetingelser/

