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Általános Szerződési Feltételek 
 

A fuvardíj kizárólag a felrakó helytől a lerakó helyig történő szállítás díját foglalja magába, nem 

tartalmazza az egyéb járulékos költségeket (állat- és növény egészségügyi vizsgálati díj, vámkezelés, 

árubiztosítás díj és egyéb speditőri költség).  

 

A fuvardíj a számlán szereplő fizetési határidon belül esedékes átutalással. Csekkes fizetést nem 

fogadunk el. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat külön felszólítás vagy egyéb feltétel nélkül 

azonnal felszámítható, ennek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. Az alábbi általános 

rendelkezések akkor érvényesek, ha Felek között nincs érvényes keretszerződés. 

 

ÁLLÁSDÍJMENTES VÁRAKOZÁS: A fel/lerakás Megbízó által meghatározott és általunk teljesített 

időpontját követő 4 óra. Amennyiben a fel/lerakás ideje nincs pontosan meghatározva, úgy a jármű 

felrakóhelyre érkezését követő 4 óra. A hétvége és hivatalos munkaszüneti napok abban az esetben, ha 

az állásdíjköteles idő az adott munkaszüneti nap 00:00 óráig nem kezdődött el. 

 

ÁLLÁSDÍJ MÉRTÉKE:  

1. Nyerges, ill. pótkocsis szerelvényekre minden megkezdett napra EUR 210 / nap. 

2. Hűtő szerelvény esetén minden megkezdett napra egységesen EUR 250 / nap. 

3. Max. 3,5 t teherbírású tehergépkocsi esetén minden megkezdett nap egységesen EUR130 / nap. 

 

Az állásdíj a várakozás helyén kitöltött és aláírt "Tartózkodási Igazolás" alapján kerül kiszámlázásra. 

Amennyiben e dokumentum kiállítása a fuvarozás során érintett felek hibájából akadályokba ütközik, úgy 

cégünk a várakozás okának, idejének minden más hitelt érdemlő bizonyítása esetén jogosult az állásdíjra. 

 

ÁTIRÁNYÍTÁS: Eurogate Logisztikai Kft. a megbízástól eltérő fel, lerakóhely esetén tovább irányítási 

költségként ponyvás szerelvény esetén EUR1,10/ km, hűtőszerelvény esetén EUR1,20 / km összeget 

jogosult felszámolni. 

 

FUVAR LEMONDÁS: Ha a Megbízó megbízását visszavonja, és a Fuvarozó a megbízás érdekében már 

intézkedett, úgy a felmerült károkat és költségeket /különösen az átirányítás költségét, a meghiúsult 

kiállás díját, az állásidő költségét és az elmaradt hasznot/ a Megbízó tartozik megtéríteni. A megbízás az 

előírt felrakási napot megelőző munkanap 14 óráig visszavonható. A megbízás visszaigazolását 

követően érkezett visszavonás esetén Fuvarozó ponyvás nyerges jármű esetén EUR 210/kamion, 

hűtőszerelvény esetén EUR 250/kamion, 3,3 tonnás kamion esetén EUR 130/kamion meghiúsulási 

kötbért számít fel, melynek megfizetése nem mentesíti a Megbízót az egyébként esetlegesen felmerülő 

konkrét kártérítési kötelezettség alól. 

 

TÚLSÚLY: A megbízásban foglaltaktól eltér? súly felrakodása esetén a tengely ill. össz túlsúly miatt 

felmerülő költségek a Megbízót terhelik. 

 

EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK: Veszélyes áru fuvarozása esetén a Megbízó a fuvarmegbízás 

elküldésekor megadja a Biztonsági Tanácsadó nevét és a Cégjegyzék szerinti regisztrációs számát és 

az Írásbeli Utasítást.  
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A Eurogate Logisztikai Kft. nem köteles ellenőrizni a Megbízó által közölt adatok valódiságát ezért a 

Eurogate Logisztikai Kft-t nem terhelik a hiányos, pontatlan megbízásból fakadó következmények. A 

megbízó felelős minden kárért, költségért és ráfordításért, amelyek az iratok (kiviteli okmányok, CMR 

fuvarlevél, kereskedelmi számlák, szállítólevelek, egyéb, a kivitelhez szükséges okmányok) hiányából, 

nem kielégít? voltából vagy szabálytalanságából származik. A megbízás csak írásban módosítható. Ha 

a Megbízó és költségviselő nem azonos, a Megbízó készfizető kezesként felel a fuvardíj és egyéb 

költségek erejéig. A Vámhivatal munkájából eredő késedelemért anyagi felelősséget a Eurogate 

Logisztikai Kft. nem vállal. A megbízás teljesítéséhez a Eurogate Logisztikai Kft. alvállalkozó 

szolgáltatását igénybe veheti. Jelen ajánlatunk szállítmányozási tevékenység végzésére irányú. 

Szállítmányozási tevékenységünket a Ptk. a CMR-egyezmény és a Magyar Általános Szállítmányozási 

Feltételek alapján végezzük. 
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