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Retningslinjer for kjøp og henting av overskuddsmateriell fra Avinor. 
 
English text on page 2. 
 
 
 

Avinor er opptatt av en god og effektiv prosess for avhending av overskuddsmateriell, og 
har derfor laget følgende retningslinjer: 

 
1. Vennligst sørg for å sette deg inn i vilkår for kjøp på Retrade nettauksjon. 

 
2. Potensielle budgivere er velkomne til å søke ytterligere informasjon om salgsobjekter.  

Vennligst benytt kontaktinformasjon på angjeldende auksjon eller via Retrades 
kundeservice. Telefonhenvendelser gjøres i åpnings-/kontortid 08-15. 
 

3. Betaling av vunnet auksjon må være registrert før utlevering finner sted. Dersom du  
betaler fra utlandet, kan du forvente at salgsobjektet kan leveres ut 5 dager etter din 
innbetaling fra utenlandsk bank. 

 
4. Levering skal avtales mellom kjøper og selger, og kjøper har ansvaret for å avtale med  

selger alle elementer omkring henting og frakt. Avinor kan avvise enhver kjøper/kjøpers 
representant som møter opp uten avtale. NB Utleveringskvittering skal forevises ved 
henting. 
 

5. Vær oppmerksom på at selger ikke alltid har mulighet til å hjelpe til med opplasting, og 
at transportør selv bør ha riktig utstyr for å hente kjøpt materiell. 
 

6. Transportør/speditør trenger å få fakturakopi og nødvendige papirer fra kjøper ved 
eksport. Vennligst sørg for at befrakter/representant for kjøper behersker Norsk eller 
Engelsk. Henting uten dokumentasjon på CMR vil bli avvist. 
 

7. Salgsobjekter skal avhentes innen 21 dager etter auksjonen, med mindre annet er avtalt 
med selger. Etter dette tidspunkt har selger rett til å selge objektet på nytt, eller avhende 
på annen måte uten å gi beskjed eller kompensere kjøper. 

 
 

 
 

Vennligst observer: Avinor har ansvar med om å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige 
forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for 

veitransport i Norge. 
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Guidelines for purchase and collection of goods from Avinor. 
 
 
 
 
 

Avinor is committed to a good and efficient process for disposing of surplus material, and 
has therefore made the following guidelines: 

 
 

1. Please be sure to familiarize yourself with the terms at the Retrade online auction.  
 

2. Potential bidders are welcome to seek additional information about sales items. Please use 
contact information at the relevant auction or via Retrades customer service. Phone 
inquiries are made during business hours 08-15.  

 
3. Payment of won auction must be registered before delivery. If you are paying from abroad, 

you can expect the item to be ready for collection 5 days after your payment from a 
foreign bank.  

 
4. Delivery shall be agreed between the buyer and the seller, and the buyer is responsible for 

agreemeeing the process around collection and shipping. Avinor may reject any buyer (s) 
representative who shows up without an appointment. NB Delivery receipt must be 
presented at pickup. 

 
5. Please note that the seller may not always be able to assist with uploading, and that the 

transporter should have the right equipment to collect purchased material. 
 

6. Carrier / freight forwarder needs to get invoice copy and necessary papers from buyer at 
export. Please make sure that the charterer / representative of the buyer is fluent in 
Norwegian or English. Pickup without documentation on CMR will be rejected. 

 
7. Sale items must be collected within 21 days of the auction, unless otherwise agreed with 

the seller. After this time, the seller has the right to resell the item or dispose of it 
otherwise without giving notice or compensating the buyer. 

 
 
 

Please note: Avinor is responsible for reporting if any unacceptable conditions are discovered 
for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in 

Norway. 
 


