
 მომსახურების პირობები  

1. ჩვენ ვხელმძღვანელობთ მხოლოდ ავსტრიის ექსპედიტორთა ზოგადი პირობებით (Allgemeine 
Österreichische Spediteurbedingungen; AÖSp), "Wiener Zeitung"-ის შესაბამისი პუბლიკაციის 
საფუძველზე შეტანილი შესწორებით, საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის 
ფარგლებში. ანგარიშსწორება ყოველთვის ხორციელდება ფრახტის, დანახარჯების, საბაჟო და 
იმპორტის საფასურების შესაბამისად. ავეჯის ტრანსპორტირება და შენახვა ექვემდებარება ავეჯის 
ტრანსპორტირებისა და შენახვის პირობებს. ყველა ზემოაღნიშნული პირობა (დამტკიცებას 
დაქვემდებარებული ვერსია) ხელმისაწვდომია ჩვენი ოფისის მისამართზე ან ვებ. გვერდზე: 
http://www.dbschenker.com/at. მომხმარებლის ზოგადი წესები და პირობები არ ხდება 
ხელშეკრულების ნაწილი, იმ შემთხვევაშიც, თუ მათ წინააღმდეგ პრეტენზია პირდაპირ არაა 
გამოთქმული.  

2. აღნიშნული წესები და პირობები არ შეეხება ჩვენს მიერ განხორციელებულ ამანათების 
ტრანსპორტირებას. ამანათების ტრანსპორტირება რეგულირდება დამოუკიდებელი პირობებით.  

3. ჩვენი შეთავაზება ექვემდებარება დადასტურებას საბოლოო დასკვნის მიღებამდე. ის ეფუძნება 
ტარიფებს ტვირთზე, ხელფასებს, სარკინიგზო, საგზაო, საზღვაო და საავიაციო სატრანსპორტო 
კომპანიების, საწყობის ოპერატორების და ყველა დაკავშირებული კომპანიის სატარიფო წესებს, 
რომლებიც ცნობილია ჩვენთვის მოცემულ თარიღამდე. საზღვაო და მდინარის გავლით ტვირთის 
ტრანსპორტირების და ზოგადი დამატებითი საფასურები ექვემდებარება დადასტურებას 
სატრანსპორტო კომპანიასთან შეკვეთის დაჯავშნამდე. რისკები რომლებიც უკავშირდება 
დაკავშირებული სატრანსპორტო კომპანიების სატარიფო და სხვა სახის ცვლილებებს ჩვენს მიერ 
დადგენილ ფასების საფუძვლებში, ასევე კონვერტაციასთან დაკავშირებული მდგომარეობისა და 
საკონვერტაციო ტარიფების ცვლილებებს, რომლებიც უკვე არსებობდა ჩვენს მიერ განფასების 
გაცემის მომენტში, თუმცა ჩვენთვის უცნობი იყო, გადმოდის თქვენზე.   

4. მხარეები თანხმდებიან, რომ საქონლის ექსპორტი, იმპორტი და ხელახალი ექსპორტი და/ან 
მათთან დაკავშირებული მომსახურებების გაწევა შესაძლებელია დაექვემდებაროს ვაჭრობასთან 
დაკავშირებულ საქართველოს კანონმდებლობასა და რეგულაციებს და შესაძლებელია მოიცავდეს 
მათ შორის ევროკავშირისა და აშშ-ს ექსპორტის შესახებ კანონმდებლობასა და რეგულაციებს, 
საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის ფარგლებში. თითოეული მხარე აცხადებს და 
იძლევა გარანტიას, რომ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პროცესში, ის 
დაიცავს ყველა მოქმედ რეგულაციას ვაჭრობასთან დაკავშირებით, რომელიც შესაძლებელია 
მოიცავდეს, მათ შორის და არა მხოლოდ, სანქციებზე მოთხოვნებს, შეზღუდვებს ბოიკოტის 
წინააღმდეგ და მხარის შემოწმებას აკრძალულ/ შეზღუდულ პირთა გამოსავლენად საექსპორტო, 
საბაჟო, საიმპორტო და ქვეყნის შიდა აქტივობების შესრულების პროცესში. „შემკვეთი“ 
პასუხისმგებელია დაადგინოს ექვემდებარება თუ არა მისი საქონელი მსგავს სავაჭრო რეგულაციებს 
და მოიპოვოს ყველა სახის აუცილებელი ლიცენზია, ნებართვა, ავტორიზაცია და/ან მათგან 
გათავისუფლების დამადასტურებელ დოკუმენტი და მიწოდოს „SCHENKER“-ს ყველა შესაბამისი 
ინფორმაცია. „SCHENKER“-მა შესაძლოა, მის მიერ შესაბამისი მომსახურების შესრულებამდე, 
გონივრულობის ფარგლებში, მოითხოვოს „დამკვეთის“ მიერ მიწოდებული ინფორმაციის სავაჭრო 
რეგულაციებთან შესაბამისობის შემოწმება,  ისეთ მომსახურებებთან მიმართებით, რომლებიც 
დაკავშირებული ისეთ ქვეყნებთან, რომლებსაც აშშ-ს მიერ დაკისრებული აქვთ ან მომავალში 
დაეკისრებათ ემბარგო, „შემკვეთმა“ სპეციალურად უნდა დაადასტუროს, რომ (i) აღნიშნული პარტია 
არ მოიცავს აშშ წარმოშობის პროდუქტს ან პროდუქტებს შესაბამისი აშშ-სთან დაკავშირებული 
შემადგენლობით, გარდა იმ შემთხვევებისა როცა მოპოვებულია შესაბამისი ნებართვა აშშ-ს 
სამთავრობო ორგანოებისგან და (ii) აღნიშნული საქონლის პარტიებს და/ან ამ ქვეყნებთან 
დაკავშირებულ სხვა მომსახურებას არ გააჩნიათ კავშირი აშშ-სთან, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა 
აღნიშნული საქონლის პარტიები და/ან მომსახურება ნებადართულია აშშ-ს კომპეტენტური 
ორგანოების მიერ.  



„SCHENKER“ ინარჩუნებს უფლებას შეაჩეროს მომსახურების გაწევა ყოველგვარი პასუხისმგებლობის 
გარეშე, ვაჭრობასთან დაკავშირებული რაიმე სახის შეზღუდვების მოქმედების, ან მისი ახლად 
დაკისრების/ხელახლა დაკისრების ან მასში შესწორებების შეტანის შემთხვევაში, ან თუ 
„SCHENKER“-ის კომერციული ბანკი უარს ამბობს მომსახურებასთან დაკავშირებული 
ტრანსაქციების დამუშავებაზე.  

„შემკვეთი“ აცნობიერებს, რომ „SCHENKER“ არ არის ვალდებული და არ უზრუნველყოფს ისეთი 
მომსახურების გაწევას, რომელიც დაკავშირებულია შიდა რეპრესიებისთვის საჭირო საქონელთან, 
ITAR საქონელთან და/ან სამხედრო საქონელთან და იძლევა გარანტიას, რომ არ გადასცემს და არ 
გადაუცია მსგავსი საქონელი „SCHENKER“-ისთვის მომსახურებების გასაწევად.  

 

4a. ბრექსიტი  

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებლები გაერთიანებული სამეფოს ევროკავშირიდან გამოსვლის შედეგებზე 
(„ბრექსიტი) და შესაბამისად ვიხსნით პასუხისმგებლობას ნებისმიერი სახის ზიანისთვის, რომელიც 
გამოწვეულია ბრექსიტის შედეგად წარმოშობილი შეყოვნებით. აღნიშნული მოიცავს, მათ შორის და 
არა მხოლოდ, შეყოვნებას განბაჟებაზე და/ან სასაზღვრო პროცედურების დროს. ნებისმიერი სახის 
დამატებითი ხარჯი, რომელიც გამოწვეულია ბრექსიტის შედეგად (მაგ.: შენახვის ხარჯები, 
დემერეჯი და შეყოვნება, საბაჟო მოსაკრებლები, საპორტო ხარჯები, პერსონალის ხარჯები) 
შესაძლებელია თქვენ დაგეკისროთ. ჩვენ შეგატყობინებთ დაუყოვნებლივ, როგორც კი გვექნება 
სანდო ინფორმაცია დამატებითი ხარჯების შესახებ. ჩვენ შეგვიძლია ცალმხრივად შევწყვიტოთ ეს 
ხელშეკრულება თქვენთვის გამოგზავნილი ოფიციალური შეტყობინების საფუძველზე, თუ 
ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლა გამოიწვევს ფუნდამენტურ ცვლილებებს 
სახელშეკრულებო გარემოებებში. ფუნდამენტური ცვლილებები გულისხმობს, მათ შორის და არა 
მხოლოდ, (i) როცა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სავალდებულო მომსახურებების გაწევა 
შეუძლებელია ან (ii) ხელშეკრულების გაგრძელება წარმოშობს არსებით და მნიშვნელოვან ფინანსურ 
ტვირთს.  

5. ჩვენი შეთავაზება არ მოიცავს რაიმე სახის საერთო მეორად და განსაკუთრებულ ხარჯებს, 
რომლებიც არ არის ჩვენს მიერ გამოწვეული. კერძოდ, აღნიშნული არ მოიცავს შემდეგს: 
ტრანსპორტის დაზღვევა და შენახული საქონლის დაზღვევა, როგორიცაა ხანძრისგან, ყაჩაღობისგან, 
ქურდობისგან, შტორმის შედეგად დაზიანებისგან, ონკანის წყლით დაზიანებისგან დაზღვევას, SVS 
და RVS საფასურებს; აწონვის, ხელახლა ჩატვირთვის, ამწისა და სხვა მეორეულ ხარჯებს, ტვირთის 
ტრანსპორტში ჩატვირთვისა და დატვირთვის მასალის ხარჯებს; შეფუთვისა და შეკეთების ხარჯებს; 
შეფუთვისა და მანქანის საფარის ხარჯებს, სატრანსპორტო სტელაჟების გაცვლის ხარჯებს, 
დატვირთვისა და დატვირთვის დროს უსაფრთხოების დაცვასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, 
მეორეულ ხარჯებს, საკუთარი ბორბლებით, სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაზიდვის დროს 
გაპოხვის ხარჯებს; სითბოსგან დამცავი საშუალებებისა და გაყინვის საწინააღმდეგო საშუალებების 
დამატებას; მაღალი და დაბალი წყლის დამატებით საფასურს, ყინულისა და თოვლის დამატებით 
საფასურს, საწყობის საფასურს, სატვირთოს დემერეჯს და გადაზიდვის დემერეჯს, ნავის ან გემის 
დემერეჯს; სათადარიგო ლიანდაგისა და კერძო სათადარიგო ლიანდაგის ხარჯებს და საქონლისა და 
ტვირთის პარტიების გადაცემის ხარჯებს შესაბამისი მატარებლის სადგურიდან ან სადგურში; 
არჩევითი კონტროლის, მარკირების, ეტიკეტირების საფასურს, ხარჯებს ფორმებისთვის, 
შტამპებისთვის, ფოსტის, ტელეგრამის, სატელეფონო  ზარებისთვის, ტელექსისთვის; შეტანის 
საკომისიო საფასურს; საბაჟო პროცედურებს; სასაზღვრო ხარჯებს; საბაჟო მოსაკრებლებს და სხვა 
სახელმწიფო, ოფიციალურ და მუნიციპალურ ხარჯებს; სერტიფიკატების, იმპორტის, ექსპორტისა 
და საგზაო ნებართვების შესყიდვას; კონსულტაციის საფასურს და საკონსულოს ან სავაჭრო პალატის 



სერტიფიკატების შესყიდვის ხარჯებს - თუ აღნიშნული ხარჯები არ შედის ჩვენს მიერ 
გათვალისწინებული ხარჯების ჩამონათვალში. 

5a. ხელშეკრულებაში მოცემული ტარიფების ყოველწლიური შესწორების მიუხედავად, ჩვენ 
ვინარჩუნებთ უფლებას მოვთხოვოთ შემკვეთს გამონაკლისი ცვლილებები ტარიფებსა და/ან 
ანაზღაურების წესებში, ქვემოთ მოცემული გარემოებებიდან ერთ-ერთის ან რამდენიმეს არსებობის 
შემთხვევაში: 

 1) ხელშეკრულებაში განსაზღვრული ნებისმიერი პარამეტრის ცვლილება სულ მცირე 
5%-ით.  

 2) ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზით მომხდარი შემთხვევა, რაც იწვევს მომსახურების 
გაწევის ხარჯების მკვეთრ ზრდას, რომლის წინასწარ გათვალისწინება შეუძლებელი იყო ან 
თუ ასეთი შემთხვევის შედეგად არსებული ზრდის ზუსტი მასშტაბის წინასწარგანსაზღვრა 
შეუძლებელი იყო ხელშეკრულების უახლესი ცვლილების ხელმოწერის მომენტისთვის.  

ზემოთ მოცემულ პარაგრაფში მოხსენიებული შემთხვევების არსებობისას, ჩვენ ვუგზავნით 
„შემკვეთს“ წერილობით შეტყობინებას 7 (შვიდი) დღით ადრე, ფასების ტარიფებისა და/ან 
ანაზღაურების წესის ცვლილების შემთხვევაში - რომელიც ამოქმედდება დადასტურებიდან 3 (სამი) 
დღის შემდეგ. თუ მომხმარებელი არ არის თანახმა ფასების ტარიფებისა და/ან ანაზღაურების წესის 
ცვლილებაზე, და შეტყობინების გაგზავნიდან 14 (თოთხმეტი) დღის განმავლობაში, მხარეები ხელს 
არ მოაწერენ ხელშეკრულების ცვლილებას, ჩვენ უფლებამოსილები ვართ შევწყვიტოთ 
ხელშეკრულება 14 (თოთხმეტი) დღით ადრე შეტყობინების გაგზავნის საფუძველზე. აღნიშნული 
უფლებამოსილება  ჩვენს მიერ განხორციელდება შემკვეთის მხრიდან ფასების ტარიფებისა და/ან 
ანაზღაურების წესის ცვლილებაზე თანხმობის არარსებობის შესახებ ინფორმაციის მიღებიდან 30 
(ოცდაათი) დღის ვადაში ან ჩვენს მიერ განსაზღვრულ თარიღამდე მხარეების მიერ ხელშეკრულების 
ცვლილებაზე ხელმოწერის განუხორციელებლობის შემთხვევაში. გაგზავნილი შეტყობინების 
მოქმედების პერიოდში, ტარიფები და ანაზღაურების წესები ცვლილებების გარეშე ინარჩუნებს 
მოქმედებას.  

6. ნებისმიერი სახის ტრანსპორტირება, გარე თუ სარეალიზაციო შეფუთვა და სხვა უკუ-
ტრანსპორტირება საქონლისთვის, რომლის მიღებაზეც უარი იქნა მიღებული შეფუთვასთან 
დაკავშირებით საქართველოში არსებული რეგულაციების გამო, შესაძლებელია განხორციელდეს 
მხოლოდ ცალკე გაცემული სატრანსპორტო ორდერით და დამოუკიდებელი ანგარიშსწორებით.  

7. აღნიშნულის განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ტრანსპორტი 
ხელმისაწვდომია ჩვენს მიერ გამიზნული ფორმით ჩვენს მიერ გამოთვლილ საგზაო მარშრუტებზე, 
სადაც არავითარი საიმპორტო, საექსპორტო, საგზაო აკრძალვები ან სხვა რაიმე მარეგულირებელი 
პირობა არ მოქმედებს, ვალუტებთან ან მსგავს პირობებთან დაკავშირებით, რომლებიც 
წინააღმდეგობაში მოდიან ტრანსპორტირებასთან და რომლის დროსაც ტვირთისთვის საჭირო 
სივრცის (სარკინიგზო ვაგონის, სატვირთოს, გემის, სატვირთო ბარჟის, გემების, თვითმფრინავის) 
უზრუნველყოფა სტანდარტულად არის შესაძლებელი.  

8. აღნიშნული განფასება განკუთვნილია მხოლოდ იმ შემკვეთისთვის, ვის სახელზეც არის 
გაცემული. ის არის მკაცრად კონფიდენციალური და მესამე მხარეებთან მისი გაზიარება 
შესაძლებელია მხოლოდ ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის საფუძველზე.  

8a. ორივე მხარე ვალდებულია დაიცვას მონაცემთა დაცვის მოქმედი რეგულაციები. ჩვენ ვთხოვთ 
ჩვენს თანამშრომლებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონმდებლობასთან 



შესაბამისობას და ვუტარებთ მათ შესაბამის ტრენინგებს. თუ მონაცემთა დაცვის მოქმედი 
კანონმდებლობა მოიცავს სპეციფიკურ პრინციპებს, რომლებიც სავალდებულოა მომსახურების 
გაწევისთვის (მაგალითად, ტექნიკური მოთხოვნების მონაცემთა დაცვის მოთხოვნებთან 
შესაბამისად დანერგვა - მონაცემთა დაცვის გათვალისწინება პროდუქტის/ მომსახურების შექმნისა 
(Privacy by Design) და მათი მიწოდება/ დანერგვის ეტაპზე, მონაცემთა დაცვის პირველადი 
პარამეტრების იმპლემენტაციით (Privacy by Default)), მხარეები ვალდებული არიან 
განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმონ მათ პრაქტიკაში იმპლემენტაციას. პერსონალურ 
მონაცემებთან დაკავშირებით კონფიდენციალურობის დაცვა ყოველთვის აუცილებელია და მათი 
გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ სპეციფიკური მიზნებისთვის.  

9. ჩვენ უზრუნველვყოფთ ტრანსპორტირებული ან შენახული საქონლის დაზღვევას, მაგ.: 
ხანძრისგან, ყაჩაღობისგან, მოპარვისგან, შტორმისგან, ონკანის წყლით დაზიანებისგან, მხოლოდ 
დამოუკიდებელი წერილობითი ორდერის საფუძველზე. თუ საქმეში ჩართულია მესამე მხარის 
სატრანსპორტო კომპანია ან საქონლის მესამე მხარის საწყობებში შენახვის შემთხვევაში, ჩვენ 
პასუხისმგებლობას ვიღებთ მხოლოდ გადამზიდავი კომპანიებისა და საწყობის ოპერატორების 
გულმოდგინედ  შერჩევაზე. ტელეფონით ან ზეპირად გაცემული მითითებები სამართლებრივად 
სავალდებულოა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაუყოვნებლივ დადასტურდება წერილობითი 
ფორმით.  

10. ჩვენი ოფერი ჩვენთვის სავალდებულოა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის მითითებულია 
შეკვეთაში.  

10a. ფიქსირებული სახელშეკრულებო ვადის მიუხედავად, ჩვენ უფლება გვაქვს შევწყვიტოთ 
ხელშეკრულება 30 დღიანი შეტყობინების პერიოდის დაცვით.  

10b. ჩვენ გვაქვს უფლებამოსილება დავუკავშირდეთ შემკვეთს სხვადასხვა სახელშეკრულებო 
ვალდებულებებზე მოსალაპარაკებლად, რათა ვმართოთ შესაძლო სირთულეები, მაგალითად, 
ტრანსპორტში ადგილის უქონლობა, უფრო ხანგრძლივი მარშრუტით/დროით ტრანსპორტირება, 
პორტში და/ან საზღვარზე არსებული „საცობები“, მოცულობის მნიშვნელოვანი შემცირება და სხვ. 
შესაძლო ცვლილებები მოიცავს, მათ შორის და არა მხოლოდ, დროებით უფლებებსა და 
ვალდებულებებს ან KPI-ების შეჩერებას.  

11. ინფორმაცია და ვალდებულებები სატრანსპორტო დროებთან დაკავშირებით და ინფორმაცია 
სახელმწიფო და საერთაშორისო საბაჟო მოსაკრებლებთან და სხვა საფასურებთან დაკავშირებით 
არასავალდებულოა / არ არის მბოჭავი.  

12. გარანტირებული შესრულება: წინამდებარე პირობა შეეხება „DB SCHENKER System Premium“-ის 
ფარგლებში შეთანხმებულ შესრულების ვადებს: თუ პარტია არ იქნა მიწოდებული შეთანხმებულ 
ვადაში, „DB SCHENKER“ დააბრუნებს „შემკვეთის“ მიერ გადახდილ ნეტო ანაზღაურებას 
კონკრეტული პარტიისთვის, დამატებითი საფასურის გარეშე. აღნიშნული არ მოქმედებს, თუ 
მიწოდების დაგვიანება არ არის გამოწვეული „DB SCHENKER“-ის მიზეზით ან გამოწვეულია ფორს-
მაჟორული გარემოებით. ანაზღაურება არცერთ შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს CMR-ით 
გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობის ლიმიტს.  

13. ჩვენ ვინარჩუნებთ  ტრანსპორტირების პირობების გადაცემის უფლებას.  

14. ორივე მხარისათვის შესრულების ადგილს და განსჯადობის ადგილს, აღნიშნულ განფასებასთან 
და მის საფუძველზე გაცემულ შეკვეთებთან და შემდგომ შეკვეთებთან დაკავშირებით წარმოშობილ 
ნებისმიერ დავასთან მიმართებით, წარმოადგენს განფასების პროვაიდერის სათაო ოფისის 
ადგილმდებარეობა.   
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