Ogólne Warunki Umowy
●

Niniejsze Zlecenie Transportowe zostanie do Zleceniodawy faxem natychmiast po podpisaniu i
zalaczeniu dokumentow potwierdzajacych numer Identyfikacji Podatkowej, wazny dowod
ubezpieczenia oraz jezeli to mozliwe, wyciagu z Rejestru Handlowego.

●

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania w zleceniu pojazdów w nienagannym
stanie technicznym i z wymaganym świadectwem dopuszczenia do ruchu drogowego.

●

Zleceniobiorca oświadcza, iż jego firma i wykorzystania w i wykorzystane w zleceniu pojazdy
posiadają licencję zogdnie z bieżącą wersją przepisów §§ 3,6 GÜKG.

●

Zleceniobiorca oświadcza, iż zognie z ADSp, CMR oraz innymi stosowanymi przepisami
posiada wymagane ubezpieczenie na kwotę wystaczającą do pokrycia szkód.
Dodatkowo w oparciu o TGR Zleceniobiorca jest zobowiązany do 40 SZR oraz 8,33 SZR zgodnie z CMR.

●

Kontrahent zobowiązany jest do przestrzegania zobowiązań zawartych w
umowie przewozu i zatrudnienia kierowców spełniających wymagania
zgodnie § 7b GÜKG.

●

Przewoźnik ma obowiązek wyposażyć pojazd w odpowiednie środki do mocowania i zabezpieczenia towaru.
Zgodnie z przepisem 412 HGB kierowca musi zapewnić bezpieczny załadunek

●

Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania terminu i czasu dostawy określonych w zleceniu.
Wszelkie przeszkody i opóźnienia w wypełnieniu zlecenia muszą być niezwłocznie wyjaśnione telefonicznie.
Naruszenie warunków zlecenia oznacza utratę prawa do roszczeń wypłaty w ustalonym terminie.

●

Zleceniobiorca oświadcza iż:
~ Będzie zawierał umowy z klientami Zleceniodawcy wyłącznie za jego pośrednictwem oraz
nie będzie działał na szkodę relacji Zleceniodawcy z jego klientami.
~ Wymiana palet europejskich lub skrzyń siatkowych musi nastąpić w ciągu 15 dni od powrotu,
w przeciwnym razie Zleceniobiorca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów.
Zleceniobiorca pokrywa koszty w razie utraty skrzyń i palet.
~ Wraz z przyjęciem tej umowy gwarantują Państwo przestrzeganie postanowień niemieckiej ustawy o płacy
minimalnej w pełnym zakresie, szczególnie, że Państwo ewentualnie zatrudnione przez Państwa firmy
podwykonawcze, zapłacą kierowcy/kierowcom podczas pobytu na obszarze terytorium niemieckiego płacę
minimalną zgodnie z §20 ustawy o płacy minimalnej najpóźniej w terminie wymienionym w §2 ustęp1 Nr.2 ustawy
o płacy minimalnej, wypełniając obowiązki prowadzenia zapisów rachunkowych i obowiązki przechowywania
dokumentów zgodnie z §17 ustawy o płacy minimalnej jak i obowiązek zameldowania (§16 ustawy o płacy
minimalnej). W przypadku naruszeń, złamania tych postanowień są Państwo zobowiązani do odszkodowania
wobec firmy logotrans GmbH w pełnym zakresie i tracą Państwo prawdopodobnie prawo do zapłaty
uzgodnionego wynagrodzenia.

●

Ustalona stawka za przewóz zostanie wypłacona po spełnieniu następujących warunków:
~ Zleceniobiorca dostarczy list przewozowy.
~ Dowód przemieszczenia palet potwierdzony przez nadawcę musi zostać dołączony do potwierdzenia odbiorcy.
~ Zleceniobiorca dostarcza kopię faktury z dołączonym zleceniem transportowym.

●

Ustalona stawka za przewóz zostanie wypłacona w terminie dni począwszy od daty
twierdzenia przez Zleceniodawcę, iż na rachunku wystawionego przez Zleceniodawcę
dołaczony został list przewozowy oraz wszelkie wymagane dokumenty.

●

pracujemy wyłącznie na podstawie "Ogólnych Niemieckich Warunkow
Warunków Wysyłki 2017 (ADSp 2017) w szczególności
w odniesieniu do ograniczenia odpowiedzialności zgodnie z
punktem 23.

●

Miejscem rozstrzygania wszelkich wynikłych sporów jest Soest.

