PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 2014
1) Dopravce je povinnen provést přepravu dle podmínek Úmluvy CMR.

2) Přijetím objednávky dopravce prohlašuje, že má veškerá zákonná povolení k provozování autodopravy a to
včetně pojištění odpovědnosti silničního dopravce s limitem plnění minimálně 1 000 000,-CZK.
3) CMR pojištění včetně článku 29 bude hrazeno dopravcem a na jeho náklady.
4) Při kontaktu se zákazníkem nad rámec povinností vyplývajících z této smlouvy, je zasílatel oprávněn požadovat
zaplacení smluvní pokuty, jejíž výše se sjednává ve výši 10-ti násobku přepravného minimálně však 50 000,-CZK.
5) Splatnost faktury je 45 dní od doručení.
Faktura musí splňovat všechny zákonné náležitosti a musí k ní být přiloženy následující dokumenty:
a) 1x originál listu CMR -> potvrzený příjemcem
b) 1x kopie listu CMR -> potvrzený příjemcem
c) všechny dodací listy obdržené od odesílatele -> potvrzené příjemcem
Dopravce je povinnen zaslat fakturu do 10 dní od ukončení přepravy. Pokud se tak nestane, objednavatel není
vázán termínem splatnosti.
6) V případě, že faktura neobsahuje veškeré uvedené náležitosti, je zasílatel oprávněn takovou fakturu dopravci vrátit
před lhůtou splatnosti, s uvedením důvodu vrácení. Po obdržení faktury splňující všechny náležitosti běží nová lhůta
splatnosti.
7) Ve sjednaném přepravném jsou zahrnuty veškeré poplatky a náklady spojené s přepravou, včetně čekání na
nakládce nebo vykládce do max.10 hodin od příjezdu na nakládku/vykládku, není-li dohodnuto jinak.
8) Termíny nakládky a vykládky jsou závazné.
O problémech vzniklých při plnění této smlouvy jste povinni ihned informovat dispečink spol. Czech Cargo s.r.o.
V případě, že se tak nestane a dojde k porušení této smlouvy vyhrazujeme si právo,
udělit smluvní pokuty až do výše sjednaného přepravného. Ostatní nároky na náhradu škody tím nejsou dotčeny.
9) Při zrušení objednávky z Vaší strany méně než 24 hodin před nakládkou, vám bude přeúčtována celá částka za
dopravu včetně vícenákladů, spojených se zajištěním náhradního vozidla.
10) Řidič je povinen mít při každé nakládce nebo vykládce oblečenou reflexní vestu a bezpečnostní obuv.
V případě potřeby musí být řidič vybaven ochranou přilbou.
11) Akceptací objednávky se tyto podmínky stávají součástí smlouvy.
12) Společnost Czech Cargo s.r.o. je řádným členem Svazu spedice a logistiky a pracuje v souladu se všeobecnými
podmínkami SSL.
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