HINNAPAKKUMISE ÜLDTINGIMUSED

Tellimuse tühistamine: juhul, kui tellimus tühistatakse hiljem kui 24h enne kokkulepitud laadimist, on DSV Transport AS'il
õigus küsida kompensatsiooni 50% kokkulepitud veohinnast.
HIND SISALDAB:
* Incoterms 2010 tarnetingimustes ettenähtud toiminguid ja kulutusi, mis tekivad pärast kauba meile üleandmist juhul, kui kliendiga ei ole
eelnevalt kokku lepitud teisiti.
* peale- ja mahalaadimisaega vastavalt kauba arvestuslikule kaalule: kuni 1000 kg - 30 min; 1001-5000 kg - 45 min; 5001-10000 kg - 60 min
10001-15000 kg - 75 min; täistreiler 2 tundi. Juhul, kui laadimine viibib kliendist johtuvail põhjustel, on iga järgnev alustatud ootetund 16 €
( max 8 tundi) ja seisupäev 128 €.
* CMR- ehk vedajavastutuskindlustust (8,33 SDR per bruto kg). Kuna CMR kindlustus on piiratud vastutusega, soovitame sõlmida
täiendavalt veosekindlustuse.
http://www.dsv.ee
* kaupadele, arvestusliku kaaluga kuni 2000 kg, ladustamist terminaalis kuni kaks tööpäeva; seal edasi arvestatakse laoüüri 0,8 €/m2 ööpäevas,
arvestusega esimesest lattu saabumise päevast

HIND JA KÜTUSELISA ARVUTATAKSE:
Arve koostamisel lähtutakse saadetise suurimast kaalu/mahu näitajast:
1 m3 = 333 kg; 1 LDM (laadimismeeter) = 1850 kg; 1 EUR alus (1.2*0,8m) = 740kg; 1 FIN alus (1.2*1.0m) = 925 kg
DSV Transport AS reserveerib endale õiguse muuta hindu vastavalt seadusandluse muutustele lähte- ja sihtriigis ning
kuluartiklite muutustele meist mitteolenevatel põhjustel.

KOHALDATAVAD AKTID:
Kõik toimingud sooritatakse Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimuste, INCOTERMS 2010 ja CMR konventsiooni
kohaselt, mis muuhulgas piiravad firma vastutust veoste kahjustumise, kaotsimineku või hilinemise korral ja annavad meie
käsutuses oleva kauba kinnipidamisõiguse tellitud teenuste ja ekspedeerimise kulude garantiiks.

LISATEENUSED
* Kauba lunamaksutasu (CAD/COD) 0.15% kauba väärtusest (minimaalselt 32 €)
* Ladustamisteenused (vabaladu, tolliladu, aktsiisiladu)
* E-teenused (online tellimused, saadetiste jälgimine, e-arved, saatedokumentide arhiveerimine jpm)
* Ajalubadusega transporditeenused
* Ohtlike kaupade vedu (ADR/IMO)
* Ülegabariidiliste saadetiste vedu
* Tollimisteenused
* Vabatahltik veosekindlustus

NB! Krediidilepingu puudumisel transpordiarve tasumine enne kauba kätte toimetamist. Lepingu sõlmimiseks pöörduda
Jaanika Roosmann poole (tel 6 599 913, e-post: jaanika.roosmann@ee.dsv.com)

Täpsustavate küsimustel korral:
sales@ee.dsv.com
+372 6599 999

