SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI MEGRENDELŐ ÉS VISSZAIGAZOLÁS
Megrendelő/Számlafizető neve: ................................................................................... Adószáma:..............................................................................
Címe:.…………………………………………………....Telefon száma(i):……………………………..E-mail:…………………………………….
Számlaküldési név és cím (amennyiben eltér az előzőtől)…………………………………………………………………………………………….
Kísérő neve(i):…….……………......................................Telefon Száma(i):……………………………..……………………………………………
Utasok száma:…..………Tervezett kilométer:………...Tervezett útvonal:……………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Kiállás helye:…………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Kiállás időpontja:…………………... év…..………..hó………….. nap……….. óra………… perc
Visszaérkezés időpontja: …………....év….………...hó………….. nap….……..óra….………perc
Egyéb megrendelés / utánfutó, büfé, hosztesz, síbox, stb:.………………………………………………………………………………………………
Általános beteg, baleset és poggyászbiztosítást….....fő részére kérjük, illetve saját felelősségünkre vállaljuk annak megkötését. ( Csak külföldön! )

VISSZAIGAZOLÁS
(A fuvarvállaló tölti ki! Kizárólag a visszaigazolt megrendelés számít érvényes megrendelésnek!)
A megrendelt személyszállítást……..………………..……………..................típusú járművel, az alábbi díjakkal és feltételekkel vállaljuk.

A szállítójármű bérleti díja: …………………..Ft/km vagy…………………………Ft/óra vagy Fix ár….…………………………………………Ft.
Gépkocsivezető(k):……….Napidíj:………………..Forint/ fő /nap. Napok száma …… Napi minimum ………km vagy napi ……..óra fizetendő.
A belföldi fuvarokat 27%-os ÁFA terheli. - A külföldi fuvarokat az adott ország(ok) esetleges Áfája terheli. A gépkocsivezető(k) ellátása:…………..
Egyéb járulékos költségek: pl.: útdíj, autópályadíj, parkolási díj, kompdíj, őrzési díj, alagút díj, híddíj, vízum díjak, adók, stb.…. !
* az út során a megrendelő fizeti
* az út végén számla ellenében elszámoljuk
Helyi ki- és beállásoknál 15-15 kilométert, illetve óradíjas elszámolásnál 30-30 percet számolunk fel. A számlafizető megrendeléskor a fuvardíj
minimum 25%-át, vagy a megegyezés szerinti összegét kifizeti, vagy átutalja a fuvarozó részére. Kifizetett foglaló………………Ft. Befizetési
nyugta száma:…………. A visszaigazolás csak abban az esetben érvényes, ha a megrendelő a várható fuvardíj fizetési feltételeinek eleget tett!
A szállítójármű meghibásodása esetén, ha az előre látható időn belül a fuvarfeladatot nem tudja folytatni, a fuvarozó köteles a lehetőségekhez képest
ugyanolyan komfort fokozatú szállítójárművet biztosítani a lehetőségekhez képest a lehető legrövidebb időn belül.
Nem minősül szerződésszegésnek, ha a fuvarozó technikai vagy más ok miatt a visszaigazoláson szereplő járművet ugyanolyan komfortfokozatú
szállítójárművel helyettesíti. A számlázás ………………………………………..telephelytől…………..………………………….telephelyig történik.
KÜLÖNJÁRATI FUVAROZÁSRA VONATKOZÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI
A fuvardíjon felül a megrendelőt terhelik a különjárat teljesítése érdekében felmerült egyéb díjak és költségek.
Ilyen költségek többek között:
Parkolási díj, autópályadíj, útdíj, híddíj, alagút díj, őrzési díj, útadó, kompdíj, vízum díjak, a gkv(k)szállás költsége, napidíja, adók, stb…!
A gépkocsivezető(k) részére megfelelő nyugalmat és pihenést biztosító, lehetőleg 1-2 ágyas szállást kérünk biztosítani, a szállásnak EU-s szabványnak megfelelőnek kell lennie. A nem megfelelő minőségű szállást a gkv(k) jogosult megtagadni, a plusz költségek ellenében is.
Az utasok által a szállítójárművön hagyott csomagokért, értékekért, felelősséget nem vállalunk.
A megrendelő a szállítójárműben utasok által okozott károkért teljes mértékű anyagi felelősséggel tartozik.
Az a személy, aki nem kulturált emberhez méltóan viselkedik a fuvarozási időtartalma alatt, az utazásból azonnal kizárható!
A fuvardíj számlázása a menetlevél adatainak alapján és a felmerülő egyéb költségek és számlák, blokkok összesítésével történik!
A megrendelő (a csoport vezetője) a megrendeléstől eltérő rendelkezéseit csak írásban teheti meg. Ha a megrendelő a különjárat során a
megrendeléstől lényegesen eltérő útvonalat, vagy a különjárat időtartamának megváltoztatását kéri, azt a gépkocsivezető csak a fuvarozó
cég vezetője (vagy megbízottja) hozzájárulásával és a feltételek megléte esetén teljesítheti.
A megrendelő teljes felelősséggel vállalja, hogy az utazást a nemzetközi előírásoknak megfelelően szervezi, különös tekintettel a vezetési
és a pihenőidő AETR egyezményben foglaltak tekintetében!
Az autóbuszvezető(k) az AETR-el ellentétes utasítást, végrehajtást jogosult megtagadni!
A gépjárművezető(k)nek a KRESZ szabályait és a nemzetközi közlekedési szabályokat be kell tartaniuk!
A gépjárművezető(k)nek és az utasoknak bármilyen felszólítás nélkül a biztonsági öv használata kötelező!
A fuvardíj fizetésének feltételei: - A fuvar feladat lemondása esetén / írásos formában /:
➢ A megrendelés napjától és az indulás előtt 31 nappal a várható fuvardíj 25 %-át
➢ 30-16 nappal az indulás előtt, a várható fuvardíj 50 %-át,
➢ 15-01 nappal az indulás előtt, a várható fuvardíj 100 %-át a megrendelő köteles a fuvarozónak megfizetni!
Egyéb:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
A leelőlegezett megrendelés addig biztosított, amíg a befizetett foglaló fedezi a felszámolható lemondási költséget.
A jelen Vállalkozási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a PTK törvényben foglaltak az irányadók.
Megrendelő kijelenti, hogy a jelen vállalkozási feltételeket megismerte, megértette és azokat elfogadta.

Kelt:……………………………., 20..……év………………….…hónap…………….nap

……………………………………
Megrendelő/Számla fizető aláírása
Adószám/Azonosító:

…………………………………..
Fuvarvállaló aláírása
Adószám/Azonosító:

