Общи условия за предоставяне на спедиторски услуги от
Йоспед EООД
Условия на плащане:
Пълната сума по фактурата за транспорта е дължима от Ваша страна в рамките на 30 календарни дни от
датата на издаването й, освен ако не е договорено друго. Всички разходи и банкови разноски са за сметка
на наредителя. Навлото не включва ДДС.
Свободни за товарене/разтоварване 4/4 часа. След изтичане на свободното време ще бъде начислен
престой в размер на 150 евро/автомобил/започнато денонощие.
Опасни товари:
Всички транспортни документи трябва да бъдат надлежно попълнени и стоката
трябва да бъде опакована и маркирана съгласно изискванията за превоз на опасни товари GGBG (ADR).
Забележки:
При превишаване на посоченото в заявката и/или товарителницата бруто тегло на товара или
неравномерно натоварване, водещи до превишаване на нормативно допустимото общо тегло или осево
натоварване, всички глоби и допълнително възникнали разходи като резултат от това са за сметка на
клиента, указан по-горе.
За максимална защита на интересите на всички заинтересовани в товара страни препоръчваме:
1. Този, който извършва товаренето, да обезпечи посредством заключващо средство или пряко
наблюдение неприкосновеността на товара от момента и мястото на натоварване до поставянето на
пломба ( ако товарът се намира в митнически режим или ако същата се поставя като доброволна мярка за
сигурност ) или до напускането на товарния пункт.
2. Извършващият товаренето да се увери лично, че пломбата е поставена правилно и ефективно.
3. Износителят има задължение да попълни надлежно електронна митническа декларация, вкл. атрибутите
за сигурност и безопасност. В противен случай възникналите разходи са за сметка на клиента.
Ще изпълним Вашата заявка бързо и внимателно. Моля да авизирате изпращача.
Лице за контакт:
Име: Dimitar Andreev
T: 02 418 69 12
М: +359895570449
E: DIMITAR.ANDREEV@JOSPED.COM
Общи условия:
Нашите цени съответстват на тарифи, валутни курсове и други ценообразуващи разходи към момента на
оферирането. Транспортните разходи и пътни такси са включени в нашите тарифи, но не и допълнителни
разходи, възникнали не по наша вина, транспортна застраховка и денгуби. Молим за Вашето разбиране, че
цената на превоза и/или свързаните с транспорта допълнителни разходи са за Ваша сметка.
Йоспед EООД Ви препоръчва и може да организира застраховане на Вашите стоки по време на транспорт в
размер на пълната им стойност, тъй като отговорността на превозвача по шосе е лимитирана до 8.33
Специални права на тираж (СПТ/SDR) на килограм бруто тегло като не надвишава стойността на стоката.
Всички допълнителни споразумения, промени в горните условия и анекси могат да бъдат приемани само
писмен вид.
Ние работим по приложимите към момента на сделката българско законодателство и международни
регламенти. Всички спорни въпроси ще се решават по споразумение между страните, а в случай, че това е
невъзможно, същите ще бъдат отнесени към родово компетентния съд в гр. София.
Оставаме на Ваше разположение и ще Ви информираме за движението на стоката.
Благодарим за Вашата заявка!
С уважение
Димитър Андреев

