OBJEDNÁVKA PŘEPRAVY PRO DOPRAVCE – „zelená“ pole doplňte
Odesílatel:
BERGSYS s.r.o.

Dopravce (Vaše společnost, doplňte) :
Název:
17.listopadu 605/4, 400 10 Ústí nad Labem
Adresa:
IČO: 080 15 171, DIČ: CZ 080 15 171
IČO:
Tel. +420 724 077 914
DIČ:
Email: bergsys@bergsys.cz, web: www.bergsys.cz
Spis. značka C 43256, Krajský soud v Ústí nad Labem Email:
Telefon:
Datum objednávky:

Číslo objednávky:

Objednávku vystavil:

Tel.kontakt objednavatele:

Datum a čas nakládky:
Místo nakládky:

Firma:
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefonní číslo:

Zboží (název, množství):
Hmotnost v kg (btto):
Frigo

ADR:
ano

ne

ano

ne

Teplota min‐max:

Datum a čas vykládky:
Místo vykládky:

Firma:
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefonní číslo:

Celní odbavení:

v ČR:
v zahraničí:

SPZ vozidla (vozidel) zajišťující přepravu

Telefon na řidiče:

Cena za dopravu bez DPH v CZK:
Obchodní podmínky:* Dopravce se zavazuje zajistit přepravu v souladu se svými Všeobecnými obchodními
podmínkami objednavatele (viz příloha této objednávky, 24 hodin denně rovněž na http://www.bergsys.cz (sekce ke
stažení) a s Úmluvou CMR, ADR a AETR a zboží naložit a vyložit včas a v pořádku. Dopravce bere na vědomí, že
Všeobecné obchodní podmínky objednavatele jsou nedílnou součástí tímto uzavřené smlouvy o přepravě a prohlašuje,
že se seznámil s jejich obsahem, tyto uznává a bez výhrad s nimi souhlasí.
Za dopravce objednávku potvrzuje a s obchodními podmínkami se za dopravce seznámil:
Jméno a příjmení:
Pracovní zařazení (oprávnění jednat):
Datum, čas a místo potvrzení objednávky:
Razítko a podpis:

Telefon:
Email:
Potvrzenou objednávku zašlete do 60 min od obdržení na email:
bergsys@bergsys.cz nebo do dat.schránky: meyzed8
Spolu s potvrzenou objednávkou zašlete doklad o smluvním pojištění
odpovědnosti dopravce za způsobenou škodu

Po ukončení přepravy :
1) zašlete email na bergsys@bergsys.cz nebo sms na tel. +420 724 077 914 info o jejím ukončení.
2) zašlete nejpozději do 10 dnů fakturu + příjemcem potvrzený 2x originál CMR a originál dodacího listu (pokud se
jedná o frigo i záznam o teplotě po dobu přepravy), a to poštou na na BERGSYS s.r.o., 17.listopadu 605/4, 400 10 Ústí
nad Labem

Důležitá upozornění pro dopravce z Všeobecných obchodních podmínek „VOP“
(kompletní znění „VOP“ je zasláno Dopravci spolu s objednávkou, „VOP“ jsou rovněž 24 hodin denně k dispozici na
http://www.bergsys.cz sekce ke stažení)

Potvrzená objednávka je současně Smlouvou o provedení přepravy.
Přeprava bude zajištěna v souladu s Úmluvou CMR, včetně řádného pojištění krytého dopravcem.
Dopravce odpovídá za veškeré škody na přepravovaném zboží, které vzniknou od okamžiku převzetí zboží dopravcem
až do okamžiku převzetí příjemcem.
Manipulace se zbožím nebo překládka je možná výhradně se souhlasem objednavatele.
Dopravce odpovídá za to, že zásilka bude doručena úplná a nepoškozená, a proto strany ujednávají osobní přítomnost
řidiče při nakládce a vykládce zboží.
Fakturu za dopravu zašlete nejpozději do 10 dnů od ukončení přepravy. V opačném případě Vám bude automaticky
snížena cena za dopravu ve výši minimálně 5000,‐Kč a současně negarantujeme dodržení lhůty splatnosti.
Splatnost je 21 dní po obdržení faktury se všemi náležitostmi (příjemcem potvrzený 2x originál CMR a originál
dodacího listu, pokud se jedná o frigo i záznam o teplotě po dobu přepravy).
Pokud dojde při realizaci přepravy ke zdržení, komplikaci nebo jiné skutečnosti, které mohou ovlivnit řádné dodržení
objednávky, musí dopravce informovat objednavatele IHNED, pro tyto případy jsme k dispozici NONSTOP na telefonu
+420 724 077 914.
Dojde‐li ke ztrátě nebo poškození zboží a náš zákazník nás z tohoto důvodu zatíží penalizací, bude tato penalizace
vyúčtována dopravci v plné výši. Stejně tak v případě penalizace za vícenáklady spojené s nedodržením termínu
nakládky nebo vykládky.
Konkurenční vystupování a přímý kontakt s odesílatelem a příjemcem zboží nad rámec této smlouvy, zejména pak
využití kontaktů ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby je nepřípustný. Porušení tohoto ujednání bude
sankcionováno pokutou ve výši 250 000,‐Kč a neproplacením faktury.
V ceně je započítáno 24 hodin čekání na nakládce nebo vykládce. Cena za dopravu je smluvní a zahrnuje veškeré
náklady dopravce.

