ОД 05-06/3

ЗАЯВКА – ДОГОВОР ЗА ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ
ДО: “Транспрес” ООД, ЕИК: 102017202
На вниманието на…………………………………………………………………………………………
От: ………………………………………………………………………………………………………......
/наредител – име на фирма, ЕИК/име на физическо лице/
Лице за контакт: …………………………………………………………………………………………...
Телефон: …………………………………………………………………………………………………….
Имейл: ………………………………………………………………………………………………………
С настоящото Ви възлагаме извършването на вътрешен превоз, както следва:
1. Изпращач: Адрес на товарене
a) Фирма: ………………………………………………………………………………………………
b) Адрес: ……………………………………………………………………………………………….
c) Телефон и лице за контакт: ………………………………………………………………………...
d) Тип автомобил: ……………………………………………………………………………………..
2. Получател: Адрес на доставка
a) Фирма: ………………………………………………………………………………………………
b) Адрес: ……………………………………………………………………………………………….
c) Телефон и лице за контакт: ………………………………………………………………………..
d) Тип автомобил: ……………………………………………………………………………………..
3. Условен изпращач (попълва се при необходимост)
a) Фирма: ………………………………………………………………………………………………
b) Държава: …………………………………………………………………………………………….
c) Град: …………………………………………………………………………………………………
4. Услуга
●

Спийд 10 (доставка до 10 ч. на следващ работен ден)
Спийд 12 (доставка до 12 ч. на следващ работен ден)
Спийд 14 (доставка до 14 ч. на следващ работен ден)
Спийд (доставка до 18 ч. на следващ работен ден)
Флекс (доставка до 2 работни дни)
Фикс (Моля въведете дата и час на доставка:……………………………………………………….)
Дата и час на товарене: ………………………………………………………………………………….

5.

Описание на стоката
a) Вид: …………………………………………………………………………………………………….
b) Бруто тегло: …………………………………………………………………………………………….
c) Опаковка, размери, кубатура, особености на товара:…………………………………………………

6. Допълнителни услуги
Наложен платеж:
Връщане на клиентски документи
Връщане на опаковка
Палетна опаковка:
Стречоване
Чупливо
Сключване на карго застраховка

В брой

По банка

Клиентска

Под наем

Закупуване

Стойност на стоката …………………лв.
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7. Договорено транспортно навло
в брой
по банка
по банка авансово
●

8. Платец на навлото
a) Фирма, ЕИК: ……………………………………………………………………………………….
b) Идентификационен номер по ДДС: ………………………………………………………………
c) Адрес: ………………………………………………………………………………………………
d) MОЛ: ……………………………………………………………………………………………….
9. Особени указания (описание на стоката, фактурна стойност при наличие на карго застраховка и
други изисквания ): …………………………………………………………………………………..
10. Страните по настоящия договор декларират, че всички книжа, документи, фактури, както и
разменена кореспонденция между тях, ще се считат за валидни и обвързващи и ако са изпратени на
посочените по-долу контакти по e-mail или факс.
10.1. Изпратената ЗАЯВКА-ДОГОВОР се счита за потвърдена, ако до 30 /тридесет/ минути не ни
изпратите отказ по електронната поща.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Общи условия за извършване на вътрешни превози от „Транспрес” ООД.
Чл.1.„Транспрес” ООД, наричано по–долу за краткост “превозвач”, извършва вътрешни
превози срещу възнаграждение, при условията на Закона за автомобилните превози, Закона за
пощенските услуги и ОУ на превозвача, публикувани на www.transpress.bg
Чл.2. Отговорността на Превозвача за превозваните товари, без значение от стойността на
причинените щети е ограничена, съобразно отговорността по ЗАП, ЗПУ и ОУ на Превозвача.
Чл.2.1. Превозът се извършва въз основа на индивидуален договор или попълнена и
подписана от страна на клиента заявка.
Чл.3. Всички промени в условията на заявката, за да бъдат валидни, следва да са в писмена
форма.
Чл.4. Договорът за превоз се установява с попълнена товарителница, изготвена съгласно
разпоредбите на чл.52 и чл.53 от ЗАП
Чл.5 Общите условия, публикувани на www.transpress.bg са задължителни за Товародателя и
с приемането на заявката или подписване на договор, същият ги приема.
Чл.6 Плащането се извършва в 7 /седем/ дневен срок, освен ако не е уговорен изрично друг
такъв, считано от датата на получаване на стоката, за което се издава фактура за плащане по банков
път.
Чл.7. Товародателят отговаря за всички разноски и щети, които би понесъл превозвача
вследствие на неточно или неправилно попълване на товарителницата и другите съпътстващи
транспортни документи или при тяхната липса.
Чл.8. Товародателят е длъжен да предаде и всички останали документи, съпътстващи товара,
както и да предостави телефонен номер, на който може да бъде открит по всяко време, с оглед
превозвачът да има непрестанна телефонна връзка с него.
Чл.9. Товародателят е длъжен да предостави товара във вид и състояние, годно да издържи
превоза. Ако състоянието на товара не е подходящо за превоз, и/или шофьора на превозното
средство счита, че опаковката не е подходяща за извършване на превоза, то той има право и може
да впише тези възражения в товарителницата.
Чл.10. Товарът може да бъде застрахован от превозвача до посочена фактурна стойност от
страна на клиента след предварително договаряне за условията на застраховката между страните,
като застраховката е за сметка на клиента.
Чл.11. Превозвачът има право да възлага превоза на последващи превозвачи, като в този
случай, при евентуални вреди, вследствие действия на последващ превозвач, превозвачът носи
отговорност съгласно ЗАП, ЗПУ и ОУ на Транспрес
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Чл.12. При предоставени неточни координати на получателя или отказ за съдействие от
страна на същия, клиентът дължи заплащане на направените разходи от страна на превозвача.
Чл.13. При възлагане на превоз на извънгабаритни товари или товари над максимално
допустимото тегло, клиентът дължи заплащане на допълнително възнаграждение в размер на
възникналите допълнителни разходи.
Чл.14. При отказване на заявката в срок по-кратък от 24 часа от товаренето, Товародателят
дължи неустойка 50% от договореното транспортно навло.
Чл.15. За промяна на договорения в тази ЗАЯВКА-ДОГОВОР автомобил без писмено
одобрение от „Транспрес“ ООД, Товародателят дължи неустойка двеста лева.
Чл.16. За неспазване срока на натоварване, Товародателят дължи неустойка двеста лева за
всеки започнати 24 часа забава.
Чл.16.1. При ненатоварване не по вина на “Транспрес” ООД дължимата неустойка към
“Транспрес” ООД е 50% от договореното транспортно навло.
Чл.16.2. Престой на автомобила извън рамките на 2 часа за натоварване, разтоварване,
митническа обработка, увеличават транспортното навло с 10% за всеки започнат час.
Чл.16.3. При натоварване на цяла височина на автомобила със съгласието на товародателя,
“Транспрес” ООД не носи отговорност за повредена стока.
Чл.17. Превозвачът не носи отговорност:
Чл.17.1. при неточна заявка, изходяща от клиента;
Чл.17.2. при несъответствие на теглото на товара, посочено в заявката, и действителното
тегло на товара. Ако в превозното средство няма достатъчно място за действителния товар и той не
може да се натовари, клиентът е длъжен да покрие разходите, направени от превозвача до мястото
на товарене. Ако превозното средство е от такъв вид, че може да поеме действителния товар и
превозвачът да извърши превоза, то превозвачът няма право да откаже осъществяването на превоза,
но само срещу заплащането на по – високо навло от ст8рана на клиента.
Чл.17.3. Ако товарът се окаже опасен товар по смисъла на Европейската спогодба за
международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), а клиентът не е посочил изрично този факт
при попълване на заявката, в този случай клиентът дължи заплащане на допълнително
възнаграждение в размер на възникналите допълнителни разходи за превозвача;
Чл.17.4. При форсмажорни обстоятелства (война, стачка, бунтове и др. подобни). Ако
вследствие на тези форсмажорни обстоятелства за превозвача възникнат задължения за заплащане
на допълнителни такси, мита или други плащания, същите следва да се заплатят от клиента.
Чл.18 Всички такси и разходите, свързани с обмитяването на стоката не са за сметка на
Превозвача. В случаите, в които платецът на навлото е юридическо и/или физическо лице от страна,
членка на ЕС /различна от България/ и не е регистриран по ДДС, върху транспортното навло му се
начисляват 20% данък добавена стойност (ДДС).
Чл.19. Всеки спор ще се решава чрез постигане на споразумение, а в случаите, когато това е
невъзможно, ще се отнася за решаване пред компетентния за това български съд.
Запознат съм с клаузите на настоящите условия и ги приемам.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------За Превозвача:
За Товародателя:
Адрес за кореспонденция
Адрес за кореспонденция
гр. София, Аерогара 1540
гр. ………………………………………………..
ул. Мими Балканска 140
…………………………………………………
тел: 02 / 948 07 00
*5015
0700 150 50
тел: ……………………………………………….
факс: 02 / 948 07 01
факс: ……………………………………………..
e-mail: orders@transpress.bg
e-mail: ……………………………………...…….
Номер автомобил : ………………....
Дата: ............................................
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