ИЗВЪНГАБАРИТНИ ООД
1614 София,Валозите № 2
Тел: +359 888 66 44 00 / +359 884 47 88 01
e-mail : abclog@abv.bg

ЗАЯВКА-ДОГОВОР № /от дата……
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНА УСЛУГА
(договор за превоз по смисъла на Конвенция CMR № 080415-1)
До: ………………………………………………………
Телефон:
Адрес:
Електронна поща:

На вниманието на:
С настоящото Ви възлагаме извършването на следния превоз:

1
2
3
4

ВИД НА АВТОМОБИЛА
И РЕГ.№
ТОВАР 1
Дата и Място на
товарене:
Товар
- вид и количество
Референтен номер:

5

Получател:
-Място на разтоварв.

6

ЗАБЕЛЕЖКА

7
1
2
3
4

Срок на доставка:
ТОВАР 2
Дата и Място на
товарене:
Товар
- вид и количество

(вид, опаковка, размери,количество, други характеристики)

(в случай, че товарът следва да се достави на точно определена дата,
същата следва да се отбележи)

Референтен номер:

5

Получател:
-Място на разтоварв.

6

ЗАБЕЛЕЖКА

7

Срок на доставка:

Размер на
договореното навло:
Условия на плащане:

40 дни след получаване на заверено CMR и фактура

Извънгабаритни ООД предлага по желание на превозвачите , авансово плащане преди падежа на фактурата
(при получаване на ЧМР-та и фактура) , срещу комисионна в размер 5% от стойността на фактурата.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
- Неутралитетът се счита за договорен. При установяване на директни отношения с нашите клиенти, ще бъдете
санкционирани с размера на навлото. В случай че възникнат пропуснати ползи и/или нанесени вреди, които са в по-голям
размер, ще ви бъде предявен съдебен иск.
- Използваният за превоз автомобил, трябва да е технически изправен , със здрав под и брезент и оборудван с минимум 12
здрави колана , групажни летви , ъгли , подложки и всички необходими реквизити за укрепване на товара.
- Автомобилът следва да има валидна CMR застраховка - чрез вас и за Ваша сметка - представена по имейл. При липса на
такава или нейното непредставяне се считате за неограничено отговорни при възникване на щети и/или липси, независимо
чия собственост е автомобилът.
- За всяка щета или повреда настъпила по времето, в което стоките се намират под ваша опека, ще бъдете подведени под
отговорност. Регулирането на застрахователните събития е Ваша отговорност, както и протоколирането им от вещи лица.
- Шофьорът е отговорен от ваше име за: правилното разпределние на товара в товарното помещение, укрепването му с цел
опазване по време на превоза, съответствието на броя колети с вписаното в товарителницата, здравината и ка чеството на
транспортните опаковки. Несъответствията следва да бъдат отбелязани в CMR товарителницата.
- При проверка на стоката от страна на митнически служители или други органи, съпроводена с отваряне на транспортните и
търговските опаковки, взимане на мострени количества и др. това следва да се отбележи в CMR товарителницата и да се
завери от компетентния орган. Писменото ни уведомление е задължително.
- При престой,закъснение, затруднения или други обстоятелства, възпрепятстващи коректното изпълнение на поетите
задължения, следва незабавно да бъдем уведомени(писмено и по телефон).Кореспонденцията по електронна поща се счита
за официална.
- Забранява се: дотоварване освен ако това не е изрично договорено, промяна на пунктовете за разтовараване,
разпалетизиране на стоката, без наше писмено разрешение, промяна в гореописаното превозно средство без нашето изрично
писмено съгласие,спирането на неохраняеми паркинги.
- Заявката е конфиденциална и не се показва на товарен и разтоварен пункт.
- При неявяване, закъснение или неспазване на срока на доставка се начисляват денгуби в размер на 200лв. за всяко
започнато денонощие.
- Организацията на времето за управление, прекъсвания, дневните и седмичните почивки на водачите във връзка с Регламент
(ЕО) 561/2006г. на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз и във връзка със забраната за движение на
тежкотоварни автомобили е грижа на превозвача.
- Транспортът се осъществява съобразно конвенциите TIR и CMR и общите складови и спедиторски условия на НСБС. В
случай, че някое от договорените условия в тази заявка-договор, противоречат на тези конвенции, то тези специални
договорки се ползват с предимство, а съответните регламенти в тези конвенции не се прилагат, освен ако не са
императивни.
- Считаме,че посочените условия се приемат автоматично освен ако изрично не сте възразили в рамките на 30мин. от
получаването и.
- Всички нарушения , щети и пропуски по време на превоза , извършени и по вина на превозвача са за негова сметка.
- С натоварването на стоката се счита, че сте приели заявката и всички условия по нея.

-

Моля, всички издадени фактури към нас да бъдат със следните данни:
ИЗВЪНГАБАРИТНИ ООД
БУЛСТАТ: 201534062
Гр.София, 1614
ДДС №: BG 201534062
ул. "Валозите" № 2

Моля всички фактури ,CMR- товарителници и други документи към нас да бъдат изпращани или
предавани лично на адрес : София 1309 ,бул. „Ал.Стамболийски“ № 205 блок Б етаж 3 офис Б332

Пожелаваме успешно протичане на транспорта!

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

