Podmínky spolupráce
Usilujeme o maximální spokojenost našich zákazník , a proto si vybíráme pro spolupráci
firmy, které spl ují minimáln následující p edpoklady:
•

•
•
•
•
•

osobní nasazení a slušné vystupování osádky vozidla s maximálním ohledem na
spokojenost zákazníka (netolerujeme šlendriánství a vulgaritu p i výkonu
práce),
v asnost p istavení vozidla,
spolehlivý vozový park s dostate ným zázemím,
dodržování smluvních ujednání,
skláp cí náv sy s min. objemem 30 m3 opat ené záchytnými prost edky
(zaplachtování),
p izp sobivost aktuálním podmínkám.

Našim cílem je udržet vysoký standard kvality poskytovaných služeb. S ohledem na zavedený
systém managementu jakosti SN EN ISO 9001-2009 velmi dbáme u našich spedi ních
dopravc na dodržování obchodních a faktura ních podmínek. Nedodržení jmenovaných
zásad m že být d vodem k vrácení faktury. Jejich zn ní je následující:

Faktura musí obsahovat tyto údaje:
1. Na faktu e musí být uvedeny veškeré náležitosti v etn ísel dodacích list . Pokud
z n jakého d vodu nebude možno dodací list p iložit, musí faktura obsahovat u dané
p epravy SPZ automobilu, datum p epravy a hmotnost materiálu.
2. Provedená p eprava musí být doložena kopií záznamu o provozu vozidla (doložkou) a
dodacím listem (vážním listem) s potvrzením p evzetí odb ratelem (razítko, podpis).
V p ípad , že nebude možné potvrzení p evzetí zajistit, musí být p ed vyložením
nákladu další postup konzultován s dispe erem.
3. Kopie o záznamu provozu vozidla musí mimo jiné obsahovat razítko p epravce, SPZ
vozidla a náv su (p ív su), datum p epravy, podpis idi e, místo nakládky a vykládky,
hmotnost nákladu shodnou s hmotností uvedenou na dodacím listu (vážním listu) hmotnosti se nesmí zaokrouhlovat.
4. Na doložce nesmí být uvedeny žádné interní záznamy (nap . ceny a výpo ty p eprav).
5. Splatnost faktur je 35 dn od data vystavení, p i emž faktura musí být doru ena
nejdéle 3. pracovní den od data vystavení - faktury nelze vystavovat "zp tn ".
6. Veškeré p epravy musí být vyfakturovány nejpozd ji do 7 dn od data uskute n ní
p epravy.
7. P epravce musí dodržet istotu ložných ploch, nevstupovat do obchodního jednání se
zákazníkem, jakékoliv problémy ešit okamžit telefonicky s dispe erem.
8. Ostatní požadavky se ídí dle standardních zvyklostí a právních norem.

