Tisztelt Ügyfelünk!
Reméljük, szállítmányozási árajánlatunk az Ön elképzelései szerint alakul, ebben az esetben várjuk
mielőbbi megbízását. Kérjük, a megbízás elküldése előtt vegye fel a kapcsolatot ügyintézőinkkel.
Amennyiben további kérése/kérdése merülne fel, hívjon/írjon, szívesen állunk rendelkezésére.
Szállítmányozási ajánlatunk egymásra rakható, nem-romlandó, nem-veszélyes árura vonatkozik,
konkrét megbízás írásbeli visszaigazolásáig kötetlen, és a FIATA Általános Szállítmányozási
Feltételeken alapul, mely szerint az áru megrongálódása, elveszése vagy késése esetén felelősségünk
– amennyiben fennáll – korlátozott. Felhívjuk továbbá figyelmüket arra, hogy a társaságunk, mint
szállítmányozó által igénybe vett légi fuvarozók felelőssége az IATA Feltételek és a vonatkozó
nemzetközi egyezmények alapján szintén korlátozott. Amennyiben jelen ajánlatunk alapján az áru
fuvarozásra átadásra kerül, megbízó elismeri, hogy a felelősséget korlátozó rendelkezéseket
megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek elfogadja.
Általános feltételek:
Az ajánlatunkban szereplő tranzitidő tájékoztató jellegű, a jelenlegi kapacitás alapján kalkuláltuk,
pontosítást csak foglalás után tudunk mondani. Későbbi megrendelés esetén előfordulhat változás a
díjban, illetve tranzit időben egyaránt. Az árut csak exportra alkalmas csomagolással és állapotban
fogadjuk el. Kérjük, érdeklődjön ügyintézőinktől a későbbi félreértések elkerülése érdekében. (hőkezelt,
préselt vagy műanyag raklapon, fóliázva, 2-4 pánttal, stb.)
Árral kapcsolatos információk:
Kérjük, vegye figyelembe hogy árajánlatunk csak a megadott méretekre és súlyra érvényes.
A szállítmányozási díj kalkuláció elkészítéséhez kérjük a minél pontosabb áruadatok biztosítására,
ennek fontosságára kérjük export partnerének figyelmét is felhívni. Bármilyen apróbb változás
árfrissítést igényel és díjváltozást vonhat maga után, amit már csak a megrendelés, esetenként a
feladás után tudunk jelezni Önök felé. Köszönjük megértésüket!
Ezen ajánlatunk nem tartalmazza a vámmal kapcsolatos költségeket, úgy, mint vámteher, áfa,
esetleges szemle illetve pótsor költségét, stb.
Ajánlatunk az adott hó végéig érvényes, amennyiben az árutovábbítás később válik esedékessé,
kérjük, jelezze, hogy frissíthessük díjainkat. Árajánlatunkban a HUF-ban kiadott díjak tájékoztató
jellegűek, az árfolyam változásért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, kalkuláljon az esetleges
változásokkal. Küldeményét 5 naptári napig díjmentesen tároljuk saját raktárunkban, azt követően
pedig raktárdíjat számolunk fel, melyet ajánlatunk nem tartalmaz. További részletekért kérjük, keresse
kollégáinkat. Az üzemanyag és biztonsági felárak ajánlatunkban az éppen aktuális díjat tartalmazzák,
mely csak tájékoztató információ. A légitársaság által kibocsátott, a tényleges szállításkor érvényben
lévő felár kerül majd kiszámlázásra.
Fizetéssel kapcsolatos információk:
Felhívjuk figyelmét, hogy az első három szállításnál cégünk politikája megköveteli, hogy a
szállítmányozási díjat előreutalással rendezzék. Ennek menetéről kérjük, tájékozódjon ügyintézőinktől.
Ez az előírás nem vonatkozik Önre, amennyiben már van írásos fizetési megállapodása cégünkkel,
kérjük, ezt jelezze ügyintézőink felé.

Átvilágítással kapcsolatos információk:
A légi úton feladott küldemények kezelése szempontjából nagyon fontos a repülésvédelmi ellenőrzés
(Security Screening) szerepe. Ez az ellenőrzés, átvizsgálás biztosítja, hogy ne kerülhessenek
illetéktelen módon robbanóeszközök a küldeményekbe, ezzel veszélyeztetve a légiközlekedés
biztonságát. Az átvizsgálás általános módszere a röntgensugaras berendezéssel történő átvilágítás.
Sok küldeménynél jó érzékkel már előre meghatározható, hogy ilyen átvizsgálásra lesz szükség,
némelyekről csak a röntgenes átvizsgálás alatt derül ki, hogy a küldemény több irányból sem
megfelelően átvilágítható/átlátható.
Ilyen esetekben kötelező a belső mintavételezés, vagy robbanóanyag-felderítő kutya, vagy
robbanóanyag-nyom felderítő eszköz használata. Ezért merül fel az elmúlt 1,5 évben egyre
gyakrabban, hogy a feladótól „bontási engedélyt” kell kérni, a vizsgálat megfelelő elvégzéséhez.
Egyszerűbb esetben, ha az áru jellege és csomagolása megengedi, akkor lehetséges a kisebb
egységekre való szétbontás, ami lehetővé teheti az átvilágítást. Ebben az esetben számolni kell szintén
a szétbontás, átvizsgálás és újracsomagolás idő és költségigényével.
Ha ez nem megoldható, akkor maradnak a további átvizsgálási módszerek: nyitás/bontás és
robbanóanyag-felderítő kutya, robbanóanyag-nyom felderítő eszköz, vizuális átvizsgálás és ezek
kombinációja.
-

Túlméretes küldemények (145 cm-es szélességet és 160 cm-es magasságot meghaladó
küldemények)
Nagy sűrűségű anyagokból álló küldemények
Sűrű folyadékok
Nagy fém, vagy fémtartalmú berendezések
Kő, beton darabos áruk
Ömlesztett, sűrű anyagok, porok, magok, granulátumok
Nagy sűrűségű anyagba csomagold küldemények, vastag fémládák

Biztosítással kapcsolatos információk:
Ajánlatunk nem tartalmazza biztosítási díjat. Amennyiben biztosítást szeretne igényelni, kérjük,
jelezze felénk. Tájékoztató árainkat lejjebb találja.
Biztosítás: 30 EUR + a számla értékének a lenti táblázatban megjelölt százaléka (a belső tartalomért
nem vállalunk felelősséget), de min. 15 EUR.
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