
Sayın DUYGU ÖZKAN,

Teklif isteminiz için öncelikle çok  teşekkür  eder,  firmanıza  özel olarak  hazırladığımız  teklifimizi
aşağıda bilgilerinize sunarız. 

Firmanıza hizmet vermekten mutluluk duyacağımızı belirtir, değerli siparişlerinizi bekleriz.

Teklifimizin tarafınızdan incelenip olumlu bulunması  halinde 
kaşeli ve imzalı olarak +90 216 564 3333 numaralı faksa  iletilmesini rica ederiz. 

Ekol ; uluslararası taşımacılıktan gümrüklemeye, depo yönetiminden yurt  içi dağıtım  yönetimine
kadar   geniş  bir  hizmet  yelpazesine   sahiptir.     Firmamızdan  aldığınız   hizmetlerin  artması
operasyonun tek bir kontrol merkezi ile daha sağlıklı yönetiminin yanısıra sizlere maliyet  avantajı 
da sağlayacaktır.

Tekliflerimizin   uygun    bulunacağını   umut  eder,   firmanıza    hizmet   vermekten   mutluluk
duyacağımızı  belirtiriz.  Firmamız  hakkında  daha  fazla   bilgi için   www.ekol.com    adresinden 
yararlanabilirsiniz.

Saygılarımızla,

EKOL Lojistik A.Ş.

EUROASIA DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LTD ŞTİ

İSTANBUL DÜNYA TICARET MERKEZI A2 BLOK
NO 324/10
TR-34149 YEŞİLKÖY - BAKIRKÖY / İSTANBUL
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Uluslararası Kara Taşıması SPOT İthalat Teklifimiz :

Özellikler

Fiyatlar

Ödeme Koşulları

Ödeme Tipi
Ödeme Vadesi

Nakit
Peşin

Yükleme Yeri DE-87493 OBERALLGAU
Varış Yeri TR-22 EUROASIA DIŞ TİCARET
Miktar,Birim,Ebat,İstiflenebilme 5 Pallet               120*80*0 İstiflenemez
Incoterms FCA

Ağırlık 2,391.20 kg                               

Kapladığı Alan (ldm) 2

Varış Gümrükleme Yeri KAPIKULE TIR

Yük Tipi STANDART

Servis Tipi NORMAL

Navlun Ücreti 1,200.00 EUR
Acente Hizmet Ücreti (Fiktif) 40.00 EUR

GENEL ŞARTLAR

1. Teklifimiz bildirmiş olduğumuz koşullar ile yüklenen malzeme arasında fark olması halinde revize edilerek
    fatura edilir.
2. FTL max 21 ton olarak baz alınır.
3. KG tekliflerde hesaplama 1 Ldm = 1.750 kg, 1m3=333 kg üzerinden yapılır. ( M3 Tekliflerde;  hesaplama
    1 ldm = 7 m3 üzerinden yapılır.)
4. Fiyatlarımıza gümrükleme ücreti dahil değildir.
5. Teklifimize vinç ile boşaltma ücreti dahil değildir.
6. Ex works yüklemelerde çıkış gümrükleme ücretleri ayrıca fatura edilir.
7. Gıda  taşıması  yüklemelerinde  yol   süresince  oluşan   her  türlü   veteriner,  doktor  kontrolleri  ile iglili
    oluşabilecek tüm masraflar tarafınıza rücu edilir.
8.Mautlar ve geçiş ücretleri navlunumuza dahildir.
9.Mahrece İade taşımaları, ithalat taşıması tarafımızca yapılmış sevkiyatlar için mümkündür.  Mahrece iade
     farkı 100 EUR / sevkiyat olarak fatura edilir.
10.Serbest Bölge Farkı 150 EUR / sevkiyat fatura edilir.
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11.ADR sınıfı taşımalarda min.  75 EUR / sevkiyat, baz navlunun % 15’i fatura edilir.
12.Firmada yükleme  & boşaltma  için  Serbest  bekleme süresi araç varışından itibaren komple araçlarda 8
     saat,  parsiyellerde 1 saattir.  Bu süreyi aşan durumlar için bekleme maliyetleri yurtiçinde 25 EUR x saat;
     200 EUR x gün; yurt dışında ise 35 EUR x saat; 250 EUR x gün’dür.
13.Araç  tescilinden  itibaren,  antrepo  beyannamesinin  Gümrük  Kanunu’nda   belirtilmiş  olan  yasal  süre
     içerisinde  açılmaması  halinde, araç bekleme ücreti takip eden her gün için 200 EUR x gün olarak fatura
     edilir.
14.Taşıma süreleri iş günleri üzerinden hesaplanır.
15.Yükleme günü; yüklemesi  yapılacak  malzemelerin  tamamen  veya  kısmen  iptal  olması  veya  yükleme
     adreslerine gönderilen araca yükleme yapılmaması halinde, ilgili navlun teklifindeki şartlara istinaden asıl
     navlun bedeli boş navlun bedeli olarak tarafınıza fatura edilir.
16.CAD sevkiyatlarda CAD işlem fark bedeli 75 EUR / sevkiyat olarak fatura edilir
17.Supalan sahasına giren araç bekleme ücreti, aynı gün içinde gümrük beyannamesinin açılmaması halinde
     takip eden her gün için, 200 EUR x gün olarak hesaplanır.
18.İstanbul  teslim   yüklerinde, malzemelerin  gümrük  işlemlerinin  bitmesinden itibaren  24  saat  içerisinde
    adrese teslimat yapılır, 24 saatten önce adrese teslimat istenmesi durumunda ilave ücret alınır.
19.Taşımalarımız CMR konvansiyonu hükümleri  kapsamında ve Incoterms  2010 baz alınarak gerçekleştirilir.
20.Ödeme şekli ve vadesi Ekol fatura tarihinden itibaren geçerli olup, yukarda belirtildiği şekilde anlaşılmıştır.
21.Anlaşılan  süreler  içerisinde  tahsil  edilemeyen  hizmet  bedeli  için  başkaca bir ihbar veya  ihtara gerek
     olmaksızın vadesini aşmış alacak tutarı üzerinden aylık %3 vade farkı kesilir.
22.Faturalandırma TC Merkez Bankası Efektif Satış kuru üzerinden yapılır.
23.Spot teklifimizde BAF farkı navlunumuza dahil edilmiştir.
24.Şirketimiz   Lojistik hizmet   kapsamında,   Sigorta’da   EKOL  &  AON  Risk  Services  iş birliğinin getirdiği

     avantajlardan,  yararlanmaktadır. İlgili hizmette çalışılmasını tavsiye ederiz.
25.Spot teklifimiz verildiği tarihten itibaren bir hafta geçerlidir.
26.Operasyonel   süreçler  aksi   yazılı   olarak  anlaşılmadığı  sürece   Ekol   SOP geçerlidir,  www.ekol.com
     adresimizden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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