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Condições Gerais de
Transporte Terrestre

Taxa de combustível não incluída
Os valores apresentados não incluem Sobretaxa de Combustível, que é
calculada e faturada em função do custo e da data do transporte, exceto se
explicitamente mencionado nos requisitos particulares.

Contacte-nos para obter mais informações sobre a Sobretaxa de
Combustível.

Seguro de Transporte de Mercadorias não incluído
O Seguro de Transporte de Mercadorias não está incluído na proposta 
apresentada, exceto se expressamente mencionado nos seus requisitos 
particulares.

Contacte-nos para obter as nossas condições de Seguro de Transporte de 
Mercadorias.

IVA
IVA não incluído.

Qualquer outro custo não está incluído, exceto se expressamente 
mencionado nos requisitos particulares.

Contacte-nos para obter todos os esclarecimentos necessários.

Relação volumétrica e dimensões
Relação volumétrica aplicável: 1 M3 = 250 Kgs; 1 Ldm = 1.500 Kgs
Dimensões e peso máximo por cada volume individual: 240 cm 
(comprimento); 180 cm (largura); 220 cm (altura max.); 1.500 kg (por item) 
ou 800 kg ( por item com plataforma elevatória ) ; 30 kg (caixa/rolo)

Consulte no verso das presentes condições para saber tudo sobre a forma 
de cálculo do peso taxável da sua remessa.

Adjudicações
As adjudicações de transporte só serão aceites se efetuadas por escrito e 
contendo informação completa e atualizada (Nome, Morada, NIF, Telefone e 
Pessoa de contacto) de todas as entidades relevantes. A falta destas 
informações pode limitar ou condicionar a execução do serviço.

Contacte-nos em caso de dúvida.

Reembolsos e cobranças
Pedidos de reembolso devem ser solicitados de forma expressa e por 
escrito não estando o seu custo incluído na proposta apresentada exceto se 
expressamente mencionado nos requisitos particulares.

Os montantes máximos de cobrança aceites são de 50 € (cinquenta euros) 
ou de 50.000 € (cinquenta mil euros) conforme sejam efetuados em 
numerário (não nos responsabilizamos por efetuar trocos) ou em cheque 
respetivamente.

O não pagamento pelo expedidor/destinatário, do valor da cobrança, 
aquando da recolha/entrega, implicará o reagendamento desta. Custos 
adicionais por segunda recolha/entrega serão faturados à entidade 
adjudicante.

No caso de o pagamento ser efetuado através de cheque, a DB Schenker
não se responsabiliza por eventuais vícios dos mesmos, nomeadamente em 
relação ao prazo de validade, legitimidade e conformidade das assinaturas, 
endossos, anulação por parte do ordenante, falta de provisão, etc.

Embalagem e acondicionamento
Todas as mercadorias a transportar deverão estar devidamente embaladas e 
acondicionadas, assegurando uma eficiente proteção da mesma durante um 
transporte em regime de consolidação (grupagem), bem como conter marcas 
ou descritivos que assegurem a sua identificação.

Reservamo-nos o direito de não receber e/ou expedir uma mercadoria para 
transporte caso esta não se encontre protegida com embalagem adequada 
e/ou suficiente ou não contenha marcas ou descrições que permitam a sua 
correta identificação.

Contacte-nos para saber porque valorizamos a proteção da sua mercadoria.

Restrições ao transporte por via terrestre
A presente proposta não é válida para o transporte de mercadorias cujo 
transporte é sujeito a restrições, exceto se expressamente mencionado nos 
seus requisitos particulares, tais como mas não limitado a:

 Mercadoria perigosa ou de transporte restrito (ADR)
 Mercadoria sujeita a Impostos Especiais de Consumo
 Camiões com requisitos especiais (báscula, lona lateral)
 Recolhas ou entregas com horário definido ou limitado
 Recolhas ou entregas em residências particulares
 Outras condições restritivas

Contacte-nos em caso de dúvida sobre restrições ao transporte de 
mercadorias.

Tempo de transporte e datas de recolha/entrega
A DB Schenker assume o compromisso de realizar todos os transportes de 
forma diligente e face às condições contratadas. No entanto, e observando os 
condicionalismos próprios do transporte terrestre por via rodoviária, todos os 
tempos de trânsito e datas de recolha/entrega apresentadas devem ser 
entendidos como previsões, podendo sofrer alterações sem aviso prévio.

Contacte-nos para saber mais sobre limites de responsabilidade da DB 
Schenker.

Armazenagem
Armazenagem gratuita até 3 dias. Débito de custo de armazenagem a partir 
do 4º dia e de acordo com a nossa tabela em vigor.

Contacte-nos para obter todas as nossas soluções de armazenagem.

Condições de pagamento
Pronto-pagamento, salvo existência de prévio acordo escrito.

Contacte-nos para conhecer todas as modalidades disponíveis.

Em tudo o não previsto nas presentes Condições, são aplicáveis as 
Condições Gerais de Prestação de Serviços pelas Empresas 
Transitárias, aprovadas pela APAT e publicadas no D.R. II Série, n.º 51, 
de 01.03.2001 e que podem ser consultadas em www.dbschenker.com/pt
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Saiba quanto custa o
Transporte da sua Mercadoria

1º Passo
Verificar as medidas do volume e calcular a cubicagem e o peso taxável, tendo em consideração o peso taxável da tabela em questão.

* Verificar a relação volumétrica nas condições gerais de venda (1 m3 = 250 kg )

Exemplo:
1 volume com 1,20 x 0,80 x 1,20 m (comprimento x largura x altura), com 120 kg de peso real.

Cálculo: 1,20 x 0,80 x 1,20 = 1,152 m3 >> 1,15 m3 x 250 kg= 288 kg (peso taxável)

altura
altura

Ø diâmetro Ø diâmetro

Cálculo: comprimento x largura x altura

Cálculo: comprimento x diâmetro x diâmetro

Paletes & Caixas

2º Passo
Verifique na sua tabela qual a coluna referente ao código postal para onde pretende enviar/receber mercadoria.

3º Passo
Depois de encontrar a coluna, verifique se o transporte da sua mercadoria será faturado pelo peso real ou pelo peso 
taxável, sendo que deve considerar sempre o peso mais elevado.

4º Passo
No exemplo mencionado no 1º Passo, a mercadoria paga pelo peso taxável de 288 kg. Deve ver na coluna qual o preço do 
transporte e acrescentar as sobretaxas que poderão existir (mercadoria longa, taxa de combustível, taxa de ADR, IVA, 
etc.).

Rolos & Tubos

Cálculo: comprimento x diâmetro x 2,20

Paletes/Volumes não sobreponíveis
Se a sua palete não suportar uma outra de 
iguais dimensões e peso sobre si, deve 
considerar uma altura de 2,20 m. 

Notas:
• Paletes não sobreponíveis:

• Mercadoria mal embalada ou com embalagem frágil
• Mercadoria que, pela sua especificidade, não pode ser sobreposta (exemplo: bobines)
• Mercadoria ADR ( se aplicável )

Bobines
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