TÁJÉKOZTATÓ A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS
SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEIHEZ
Érvényes: 2016.07.01.-től visszavonásig

Tisztelt Megbízóink!
Az Általános Szállítmányozási Feltételeink (Feltételeink) alkalmazásával kapcsolatban az alábbi
tájékoztatással szolgálunk.

A megbízással kapcsolatban
Kérjük Önöket, tiszteljék meg cégünket megbízásukkal, mely leadásának általános határideje a megbízás
teljesítésének megkezdése előtt 48 óra (munkanapot figyelembe véve). Feltételeink ezzel kapcsolatban
részletes szabályokat tartalmaznak.
Amennyiben 48 órán (munkanapot figyelembe véve) belüli a felrakási határidő, akkor arra kérjük Önöket,
hogy telefonon is egyeztessenek az aktuális szállításról munkatársunkkal- figyelembe véve Feltételeinket.
Az árajánlat elfogadásával kapcsolatban
Feltételeink és ajánlatunk áttekintése, majd annak elfogadása után, kérjük, hogy azt írásbeli elfogadó
nyilatkozattal részünkre megerősíteni szíveskedjenek. Feltételeink értelmében a telefonon, szóban adott
megbízást a Megbízó írásos megerősítésének hiányában is szállítmányozási megbízásnak tekintjük.
Ha a Megbízó a szóban, telefonon vagy írásban adott megbízását visszavonja és cégünk a megbízás
teljesítése érdekében már intézkedéseket tett, úgy az ebből eredő kötbérfizetési és kártérítési
kötelezettségekkel kapcsolatban Feltételeink szerint járunk el.
Az ajánlatban szereplő és hivatkozott feltételeket Önök által elfogadottnak tekintjük, amennyiben az ajánlat
vagy fuvarfeladat telefonon, szóban vagy írásban Önök által visszaigazolásra vagy megrendelésre került.
A díjfizetéssel kapcsolatban
Ha a Megbízó a szolgáltatás díját nem egyenlíti ki a fizetési határidőig a BI-KA Logisztika Kft. részére, akkor a
követelés érvényesítésével kapcsolatban a BI-KA Logisztika Kft. a felmerült, igazolt és a követelés
megtérülését hatékonyan elősegítő valamennyi költségét (követeléskezelő díja, ügyvéd munkadíja,
postaköltség) a Megbízó köteles viselni.
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Számlázással kapcsolatban
A számla készülhet mellékletek nélkül, illetve eredeti, vagy másolt CMR fuvarlevél (szállítólevél)
mellékletekkel. Amennyiben az eredeti, vagy másolt CMR fuvarlevélen (szállítólevélen) kívül, a fuvarteljesítés
során, a gépjárművezető számára átadott, egyéb dokumentumok is kell, hogy a számlánk mellékletét
képezzék, úgy kérjük, hogy ezen egyéb dokumentumokról a megbízás teljesítését megelőzően, vagy a
megbízásban írásban tájékoztassák cégünket.
Árajánlatunkat és a megbízás teljesítését befolyásoló tényezőkkel, a díjkalkulációnkban szereplő és nem
szereplő tételekkel kapcsolatban
Feltételeink részletesen tartalmazzák úgy a nemzetközi mint a belföldi viszonylatban normál felépítményű
gépjárművek esetére, az árajánlatunkat befolyásoló tényezőket, azt, hogy mit tartalmaz a megajánlott díj és
mit nem tartalmaz.
Ezekből láthatják, hogy díjkalkulációnk megalapozott költségelemeken alapul, és kalkulálni tudnak a
díjkalkulációnkban nem szereplő egyéb költségekkel is.
A biztosítási feltételekkel kapcsolatban
Kérjük, hogy a Feltételekben szereplő biztosítási feltételeket – melyek a felek tudomására szolgálnak –
vegyék figyelembe a küldeménnyel kapcsolatos kockázatokat mérlegelve. Szükség esetén állunk
rendelkezésükre a megfelelő biztosítás megkötése érdekében.
A mögöttes szabályozással kapcsolatban
A Feltételeinkben nem szabályozott További kérdésekben nemzetközi és belföldi relációkon egyaránt a 2014.
május 29-én elfogadott szövegű Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek az irányadók, melyet
honlapunkon a www.bikalogisztika.hu Nyomtatványok menüpont alatt tekinthet meg.
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