
storlek:

Litt. A. format 200 x 297 mm.

Litt. B och C 30 mm kortare ån närmast underliggande del. Bihang IX.

Presenninganummer och -sign. Presenningsnummer och -sign. Presenningsnummer och -sign.

Fraktgodsfraktsedel

Från station

till station

Mottag are*) ■■

Adress*) sändes

Godsets

märke o. nr

Vagnsnr

Antal

kolli

Kollislag
Vagnäg.

Godsbeskrivning
Verklig vikt
(bruttovikt)
Kilogram

« Betalningsföreskrift*):

o Avsändarens anteckningar:

(0
X
k

4)
>

C
O

t
o
a
(0
C
«
k

I-

E

Bestämmelsestationeos datumstämpel
(ankomstdag)

AvBäodnings-nr Uppförd å avs.-spcc.

Järnvägens kontroilstämpel

Motiagnings-nr

Omexp."
station:

Befordr.-
väg:

STATENS REPRCOUKTIONSANSTALT, StOCKholm

Beräknad vikt

Kilogram
Tariff

Frakt

sats
Frakt

Betalt Nota

Frakt

Täckningsavgift.

Extra avgift

Kr.

fterkrav Kr.
Hela clterkravet

med siffror

(Endast krontalet; med bokstäver/

Gireras*) ■

Postgirokonto nr

Avsändare.

Adress *)

Provis. IL efterkrav

Expedilions-
cfterkrav

Tillkommer frun

oinstäende nota

Summa Kr.

Att betala

AvsändaingsstatloncDS datumstämpel Vägolngsstämpel

Å bestämmelsestationen eriagt belopp är kvitterat å baksidan.

Litt. C*) *) Se dubblettens baksida.



NOTA.
Ifylles endast vid sändnings omexpediering.

Frakt m. m. till

Frakt

Att betala

Täckningsavgirt

Frakt m. m. till

Extra avgift

Frakt

Täckningsavgift

Extra avgift

Är något alt erinra mot transportens utförande, t. ex.
beträffande skada, minskning el. dyl., bör anmälan där
om, oavsett möjligen förekommande skriftväxling med

avsändaren, ofördröjligen göras hos den station, som

utlämnat godset. Jfr trafikstadgan §§ 79 och 90.

Omstående kostnader ̂ Att betala^ kvitteras;

Bestämmelsestationens datumstämpel
(utlösningsdag)



Prcsenningsnummer och -sign. Presennin gsnummer och -sign. Presenningsnummer och -sign.

NOTIS ang. frakfgods
Från station

till station

Mottagare :

Adress har anlänt

Gödsels

märke o. nr

Vagnsnr

Antal

kolll

Kolllslag
Vagnäg.

Godsbeskrivning
Verklig vikt
(bruttovikt)
Kilogram

I Betalningsföreskrift:.

© Avsändarens anteckningar:

<0

k

4)
>

S

O

t.

o
a

C
(O

Beslnmmelsestatlonens datumstämpel
(ankomstdag)

Avsändnings-nr Uppförd å avs.-spec.

Uppförd å mott.-spec,

Mottagnings-nr

Omexp.-
station:

Betordr.-
väff:

STATENS reproduktionsanstalT, Stockholm

Beräknad vikt

Kilogram
Tarifl

Frakt

sats

Betalt Nota

Frakt

Täckningsavgift,

Extra avgift

Kr.

Efterkrav

Gireras

Avsändare

Adress

Kr.
Hela efterkravet

med siffror

(EndasFkrontaTet; med bokstäver)
Postgirokonto nr

Provis. d efierkraxi

Expeditions-
efterkrav

Summa Kr.

Frakt

Att betala

Mot kvitto å baksidan och erlåggande av vid-
stående kostnader "Att betala" finnes sändningen att

avhämta å bestämmelsestationen.

(Plats för fraktmärken)

Avsiindningsstationens datumstämpel VägningEStämpcI

Lltt. B. Vänd!



Omståencle gods mottaget, kvitteras:

den 19..

Bestämmelsestationens datumstämpel
(utlösningsdag)

Namn:

Bevittnas:

Frister.

Avhämtnings- och lossningsfrist beräknas i regel (jfr trafik
stadgan §§ 54 mom. 2 och 76 mom. 3) för lik, levande djur, »ligge
gods» samt gods, om vars ankomst mottagaren förklarat sig icke
önska meddelande, från ankomsten till bestämmelsestationen, och
för annat gods från den tidpunkt, då underrättelse om godsets an
komst kommit mottagaren tillhanda, vilket anses hava skett:
a. om meddelandet utsänts med posten, tjugufyra timmar efter

det att detsamma enligt stationens anteckning avlämnats till
posthefordring, och

b. om meddelandet avlåtits medelst telefon eller särskilt hud, då

telefonmeddelandet mottagits eller budets meddelande avläm
nats i mottagarens bostad eller affärslokal.

Stationens anteckning om den tid, då meddelandet avlåtits
eller avlämnats, äger vitsord.

Fristen utgör:

för lik 6 timmar.

(häri inräknas dock icke tiden
från kl. 19 till kl. 7 påföljande
dag.)

»  levande djur 3 » ,

»  gods 12 dagtimmar.

Med »dagtimmar» förstås tiden från kl. 7 till kl. 19, sön- och

helgdagar samt tiden från kl. 14 till kl. 19 å dag före sön- och
helgdag oräknade.

Överskrides fristen, debiteras plats-, magasins-, vagns- eller
presenningspengar enligt taxan.



Presenningsnummer och -sign. Presenningsnummer och -sign. Presenningsnummer och -sign.

'*

Fraktgodsfraktsedel (dubblett)

Från station

till station

Mottagare

Adress sändes

Godsets

märke o. nr

Vagnsnr

Antal

kolli

Kollislag
Vagnäg.

Godsbeskrivning
Verklig vikt
(bruttovikt)
Kiiogram

I Betalningsföreskrift:.

« Avsändarens anteckningar:.

(/>
X
kl

O ■
>

c
o

t
o
a
<A
C
(Q

E

Järnvägens kontrollstämpel

Omexp.-
station;

Befordr.-
väg:

STATENS ntmODUKTiONSANSTALT. StOCkhOlm

Beräknad vikt

Kilogram
Tariff

Frakt

sats
Frakt

Betalt Nota

Frakt

Täckningsav gin.

Extra avgift

Kr.

fterkrav
Hela efterkravet

med siffror

(Endast krontalet; med bokstäver)

Gireras

Avsändare-

Adress

Postgirokonto nr
Provis. ä efterkrav

Expeditions-
efterkrav

Summa Kr.

Att betala

Ovanstående å avsändningsstationen erlagda
belopp kvitteras:

Avsandningsstationene dittumstnmpei VägaiDgsstämpel

Litt. A. Vänd!



Fraktsedclsdelarnas användning.
Litt. A återlämnas till avsändaren. Litt. B och

C åtfölja godset, varefter litt. B behålles av järn
vägen och litt. C tillställes mottagaren vid godsets
utkvitterande.

Mottagare.

Som mottagare får endast en person eller firma
angivas.

Adress.

Som adress för såväl mottagare som avsändare
skall angivas gata, husnummer, gård el. dyl.
samt, om så erfordras, postanstalt.

Betalning av frakt m. m.

Betalningsföreskriften skall av avsändaren ut
föras sålunda;

A. Om mottagaren skall betala alla kostnader,

strykes ett streck över ordet »Betalningsföre
skrift» och raden bredvid detta ord.

B. I andra fall tillfogas efter ordet »Betalnings

föreskrift» :

a) om avsändaren önskar betala hela frakten
jämte alla järnvågen tillkommande taxe-

enliga extra avgifter (utom efterkravspro-
vision), som kunna erläggas å avsänd-
ningsstationen, ordet »fritt»;

^b) om avsändafeiTönskär betala vad fäJ^giT
jämte vissa kostnader därutöver, såsom

under vägen eller å bestämmelsestationen
uppkommande kostnader, hemforslingsav-

^  gift eller bilfrakt till mottagarens bostad,
^  i de fall hemforsling eller biltransport sker

genom järnvägens förmedling, orden:

»fritt jämte » (noggrann uppgift
å de avsedda kostnaderna, exempelvis
»fritt jämte hemforslingsavgift»);

c) om avsändaren önskar betala vad i a) sägs
utom viss extra avgift, orden: »fritt utom

d) om avsändaren önskar betala hela frak
ten, men icke några extra avgifter, orden:
»frakten fri»;

e) om avsändaren önskar betala en del av
frakten, ordet: »fritt», varefter med bok

stäver utskrives det belopp, som avsända

ren önskar betala;

f) om avsändaren önskar betala endast viss
extra avgift (utom efterkravsprovision) or
det »fritt» samt benämningen å denna av
gift.

Det är tillåtet angiva flera, varandra komplet
terande betalningsanvisningar.

a?

Girering av eflerkrav.

Om avsändare, som har postgirokonto, önskar
att efterkrav skall påföras detta, skall endast

kontonumret utsättas. Om efterkravet skall på
föras annat postgirokonto, skall framför konto
numret utsättas även vederbörande innehavares

namn och adress.

Ändrat förfogande.

Enligt trafikstadgan § 71 äger avsändaren en
sam rätt bestämma

1. att gods, som icke avsänts, skall återlämnas
å avsändningsstationen;

2. att gods, som avsänts, skall

a) stoppas under vägen;
b) kvarhållas å bestämmelsestationen;
c) utlämnas till annan än den i fraktsedeln

uppgivna mottagaren;
d) utlämnas å annan station än den ur

sprungliga bestämmelsestationen eller
e) återsändas till avsändningsstationen.

Dessutom äger avsändaren, efter det godset
mottagits till befordring, pålägga, höja, minska
eller återkalla efterkrav samt att å avsändnings
stationen erlägga frakt och andra avgifter, som
anvisats att betalas av mottagaren.
Ovannämnda förfoganderätt tillkommer avsän

daren endast om han företer fraktsedelsdubletten

_pch ̂ avsändarens föreskrifter komma järnvägen

tillhanda genom avsändningsstationen.

överlåtelse av sändning.

överlåtelse av sändning kan utom genom änd
rat förfogande (jfr ovan) ske genom utfärdande
av vederbörligen bevittnad fullmakt, underteck
nad av den i fraktsedeln angivna mottagaren.
Är mottagaren i besittning av fraktsedelsdub

letten, kan överlåtelse av sändning ske genom

ifyllandet av nedanstående fullmaktsformulär.

Fullmakt för

att utkvittera och mottaga omstående sändning.

den 19

(godsemotlagare)

Bevittnas:


