Všeobecné smluvní podmínky
●

Pro přepravu musí být použita pouze schválená vozidla v perfektním technickém stavu.

●

že Vaše společnost a použité vozidlo mají všechna nezbytná povolení,
v souladu s §§ 3,6 GÜKG v platném znění.

●

že v souladu s ADSp, CMR a dalšími ustanoveními máte uzavřeno požadované pojištění
na odpovídající částku

●

A dále v kontextu TGR
máte odpovědnost až do výše 40 SZR a/nebo 8,33 SZR v souladu s CMR
Smluvní strana je povinna dodržovat ustanovení obsažená v objednávce přepravy
a využívat pouze řidiče, kteří splňují požadavky
Para 7b GUKG.

●

Věci vhodné pro zajištění nákladu musí být přepravovány ve vozidle.
V souladu HGB $412 musí řidič řádně zajistit náklad.

●

Musí být dodrženy výše uvedené lhůty. Jakékoli překážky v přepravě musí být okamžitě hlášeny
telefonicky a posléze faxem s uvedením důvodů.
Porušení znamená ztrátu nároku na proplacení doby čekání.

●

Zavazujete se:
~ že budete uzavírat smlouvy s našimi zákazníky pouze našim prostřednictvím a zdržíte se
všeho co by mohlo narušit dobré vztahy s našimi zákazníky.
~ Europalety musí být obratem vyměněny nebo bezplatně vráceny během 15 dnů,
jinak bude účtována plná cena. Palety se po zaplacení stávají Vaším vlastnictvím.
~ Přijetím této smlouvy se zavazujete dodržovat ustanovení německého zákona o minimální mzdě (Milog),
v plném znění, konkrétně, že vy nebo kdokoli z vašich subdodavatelů vyplatíte řidiči (řidičům) během pobytu
na německém území minimální mzdu v souladu s § 20 Milog, která nebude vyplacena později než je
uvedeno v odstavci 1 §2 č. 2 Milog, a že jednáte v souladu s požadavky na uchovávání záznamů v souladu
s §17 Milog a požadavky hlášení (§16 Milog). V případě porušení, zodpovídáte vy, za škody do plné výše
a může vám být udělena pokuta.

●

Vaše objednávky přepravy budou proplaceny za následujících podmínek:
~ je přiložena kompletní dokumentace.
~ potvrzení odesilatele o odebraných paletách musí být připojeno k potvrzení dodávky.
~ faktura vystavená na naši společnost musí být ve dvou kopiích a musí být přiložena objednávky přepravy
musí být připojeny adresy naši společnosti a objednávka přepravy

●

Naše lhůta splatnosti
Od data obdržení faktury v případě, že je dokumentace kompletní.

●

Pracujeme výhradně na ADSp 2017
Pracujeme výhradně na bázi "Obecných německých přepravních podmínek (ADSp)",
s přihlédnutím k omezením zodpovědnosti v souladu s odstavcem 23.

●

Soudní příslušnost místa plnění je Soest

●

Prosíme o navrácení objednávky přepravy obratem potvrzenou s přiloženým dopisem
s Vaším IČO a dokladem o pojištění a výpisem z Obchodního rejstříku.

