FedEx Express og FedEx Ground
Instruksjoner for kravskjema og
ofte stilte spørsmål

Les følgende ofte stilte spørsmål for svar på spørsmål om prosessen for
behandling av krav.

Hvem kan sende inn et krav?
Sender, mottaker eller en tredjepart kan sende inn kravet.
Hvordan sender jeg et krav?
Følg de tre enkle trinnene nedenfor for å sende kravet ditt.
Trinn 1: Velg ett av følgende alternativer:
• Fyll ut kravskjemaet og send det inn via
Internett på fedex.com/no
• Ring kundeservice på 63 94 03 00
• Fyll ut et kravskjema og send det på e-post, faks
eller med vanlig post (se trinn 3).
Trinn 2: Skaff følgende dokumentasjon til veie:
• Kopi av FedEx-fraktbrevet, utskrift av FedEx Ship
Manager®, FedEx Ground Pick-Up Record eller
leveringsbekreftelse.
• All dokumentasjon knyttet til bevis av verdi (kopi
av opprinnelige faktura fra selger eller leverandør,
kopi av butikkfaktura eller kvittering, skjermbilde
med endelig bekreftelse med betalingsbevis ved
Internett-bestilling, spesifisert faktura for
reparasjon eller bekreftelse på ikke-reparasjon,
takstvurderinger, kostnadsbekreftelse eller annen
aktuell dokumentasjon).
• Serienummer på varer om det er relevant.
• Inspeksjonsrapport om det er relevant.
Trinn 3: Send utfylt kravskjema med tilleggsdokumentasjon på e-post, faks eller med vanlig post til:
E-post: nordicclaims@fedex.com
Faks: 63 87 14 44
Box 94, 190 45 Stockholm-Arlanda

Når bør jeg sende kravet?
Krav om indirekte tap, synlig eller usynlig skade,
forsinkelse og FedEx® Collect on Delivery (C.O.D.)-betaling
må rapporteres innen 21 kalenderdager, og all underlagsdokumentasjon må sendes innen ni måneder etter leveringsdato.
Krav om erstatning for manglende leveranse, feilleveranse
og FedEx Ground® C.O.D. må være sendt inn innen ni
måneder etter at pakken ble levert til FedEx for forsendelse.
Alle krav vil bli behandlet basert på omstendighetene som
framkommer under etterforskningen av kravet.
Hvor lang tid vil behandlingsprosessen ta?
Normalt vil de fleste saker behandles ferdig i løpet av fem
til syv virkedager etter at vi mottar kravskjema og støttedokumentasjon, med mindre ytterligere tid til vurdering er
nødvendig.
Hva skal jeg gjøre med innpakkingen til
varene og forsendelsen?
Ta vare på varene og all originalemballasje, inkludert kartonger og innhold, til kravet er behandlet ferdig. Kanskje vil
FedEx ønske å se over innpakkingen.
Hvor finner jeg spesifikk informasjon om prosessen
for behandling av krav?
For mer detaljert informasjon, inkludert tidsfrister
for bestemte kravtyper, kan du se fedex.com/no
eller oppdatert serviceoversikt fra FedEx.
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