
EXW EX Works
(...named place of delivery)

EX
W

RISIKO EX
WKOSTNADER

FORMALITETER

FCA Free Carrier
(...named place of delivery)

FC
A

RISIKO FC
AKOSTNADER

FORMALITETER

CPTCarriage paid to
(...named place of destination)

C
PT

RISIKO C
PTKOSTNADER

FORMALITETER

CIP*

Carriage and insurance  
(...named place of destination)

C
IP

RISIKO C
IPKOSTNADER

FORMALITETER

DAT**
Delivered at terminal 

(...named terminal at port  
or place of destination)

D
AT

RISIKO D
ATKOSTNADER

FORMALITETER

DAP
Delivered at place
(...named place of destination)

D
A

P

RISIKO D
A

PKOSTNADER

FORMALITETER

DDP 
Delivered duty paid 
 (...named place of destination)

D
D

P

RISIKO D
D

PKOSTNADER

FORMALITETER

FAS
Free alongside ship
(...named port of shipment)

FA
S

RISIKO FA
SKOSTNADER

FORMALITETER

FOB 
Free on board  
(...named port of shipment)

FO
B

RISIKO FO
BKOSTNADER

FORMALITETER

CFR 
Cost and freight
(...named port of destination)

C
FR

RISIKO C
FRKOSTNADER

FORMALITETER

CIF*

Cost, insurance and freight
(...named port of destination)

C
IF

RISIKO C
IFKOSTNADER

FORMALITETER

Levering = når selger har stilt varen 
til kjøpers disposisjon på angitt sted 
og innen angitt tid. Kjøper skal da ta 
levering av varen.

Risiko = risikoavgangen mellom selger 
og kjøper henger sammen med hvor og 
når levering finner sted. Transportfor
sikring er den eneste forsikringsformen 
som normalt dekker varens verdi.

Kostnad = normale transport
kostnader etter avtale.

Formaliteter = det formelle
 ansvaret for ut og innfortolling,  
dokumentasjon, andre eksport  
og importformaliteter.

Leveringsbetingelser for sjøtransport

Multimodale Leveringsbetingelser

1. Henvis til Incoterms® 2010 i bestillingen, ordrebekreftelsen, fakturaen, kjøps avtalen, 

den underliggende kontrakten, standard salgs eller  innkjøpsbetingelsene. 

2.Spesifiser leveringsstedet etter termen så nøyaktig som mulig, f.eks: FCA Henrik 

Ibsensgt 100, Oslo Incoterms® 2010.

Hvordan bruke Incoterms® 2010?

Incoterms® 2010

3. Incoterms® 2010 regulerer ikke partenes forhold til transportøren/speditøren 

eller forsikringsselskapet. Disse forholdene reguleres av transportavtalen  

og forsikringsavtalen. 

4. Incoterms® 2010 regulerer heller ikke prisen, betalingsbetingelsen, 

eiendoms retten til varen, følgene av kontraktsbrudd, lovvalg med mer. 

Disse områdene må kontraktsreguleres. Tvingende lovgivning kan  

også overstyre enhver kjøpsavtale, inkludert den valgte Incoterms®.

Selgers plikter Etter avtale Kjøpers plikter           Kritiske punkter 
          under vareforesendelsen 
          selgerkjøper

INNFORTOLLINGTERMINAL TERMINALUTFORTOLLING

KJØPERSELGER

Spesifisér det aktuelle kritiske punkt i kjøpsavtalen

* Forsikringsplikt, se bakside.

** Inkluderer lossing på angitt sted (terminal).




