OBECNÉ PODMÍNKY NABÍDEK PRO ZÁSILKY Z/DO ČR (PLATNÉ PRO FCL)
IMPORT

EXPORT

Nabídka nezahrnuje:
➢ nakládku/vykládku zboží do/z kontejneru
➢ cargo připojištění: doporučujeme vám sjednat si cargo
připojištění, v případě potvrzené objednávky je zboží
vaší společnosti pojištěno na 110% jeho hodnoty, toto
připojištění se vztahuje pouze na nové nepoužité zboží
➢ celní odbavení: můžeme nabídnout a zabezpečit za
cenu JSD 40 EUR (do 4 položek, každá další položka
2,50 EUR) u PŘÍMÉHO zastoupení; po předchozím
projednání a odsouhlasení (komodita, pravidelnost
přeprav, objem) můžeme nabídnout i NEPŘÍMÉ celní
zastoupení a to za poplatek JSD 60 EUR (opět do 4
položek) + celní záruka 1% z celkové částky celního
dluhu vyššího než 50 000 Kč - přesná kalkulace na
vyžádání dle skutečného místa vyclení, vykládky a
komodity
➢ poplatek za čekání tahače v ČR: 4 hodiny volné, poté za
každou započatou hodinu poplatek EUR 25 / kontejner.
Počítá se od okamžiku přistavení kontejneru na CÚ do
okamžiku uvolnění/odjezdu kontejneru z místa vykládky
(do volné doby se nezapočítává doba přejezdu z CÚ na
vykládku)
➢ příplatek za kontejnery s vysokou hodnotou zboží, tj.
nad 800 000 EUR, příplatek bude specifikován na
vyžádání
➢ námi nezaviněné vícenáklady (z důvodu pozdního
předložení potřebných dokladů nebo posouvání data
vykládky, skladné v přístavu vylodění kvůli nedostatku
kapacity v přístavech nebo na železnici, vícenáklady
celní povahy nebo z titulu vyšší moci, atd.)
➢ storage a detention poplatky (pro vybrané přístavy dle
přiloženého tarifu, ostatní na vyžádání)
➢ veterinární ani fytosanitární odbavení zboží
➢ fumigaci kontejneru (ošetření dřevěného materiálu v
kontejneru plynem proti škůdcům)
➢ od 1. července 2016 je povinností odesilatele (Shipper z
B/L) bez ohledu na to, kdo ve skutečnosti kontejner
nakládal nebo vážil, dodat závaznou informaci (doklad)
o celkové váze zboží včetně váhy kontejneru (VGM) a to
ihned po jeho naložení

Nabídka nezahrnuje:
➢ nakládku/vykládku zboží do/z kontejneru
➢ cargo připojištění: doporučujeme vám sjednat si cargo
připojištění, v případě potvrzené objednávky je zboží
vaší společnosti pojištěno na 110% jeho hodnoty, toto
připojištění se vztahuje pouze na nové nepoužité zboží
➢ celní odbavení: můžeme nabídnout a zabezpečit za
cenu VDD od 40 EUR (do 4 položek, každá další
položka 2,50 EUR) - přesná kalkulace na vyžádání dle
skutečného místa nakládky, zaclení a komodity
➢ poplatek za čekání tahače v ČR: 4 hodiny volné, poté za
každou započatou hodinu poplatek EUR 25 / kontejner.
Počítá se od okamžiku přistavení kontejneru k nakládce
do okamžiku uvolnění/odjezdu kontejneru z CÚ (do
volné doby se nezapočítává doba přejezdu z místa
nakládky na CÚ)
➢ námi nezaviněné vícenáklady (z důvodu pozdního
předložení potřebných dokladů nebo posouvání data
nakládky či nalodění, skladné v přístavu nalodění kvůli
nedostatku kapacity v přístavech nebo na železnici,
vícenáklady celní povahy nebo z titulu vyšší moci, atd.)
➢ storage a detention poplatky (pro vybrané přístavy dle
přiloženého tarifu, ostatní na vyžádání)
➢ námi nezaviněné vícenáklady (skladné a stojné) vzniklé
z důvodu nepřevzetí zásilky příjemcem v přístavu určení
nebo na vnitrozemském kontejnerovém terminálu bez
ohledu na dodací doložku v kupní smlouvě
➢ fumigaci kontejneru (ošetření dřevěného materiálu
v kontejneru plynem proti škůdcům)
➢ od 1. července 2016 je povinností odesilatele (Shipper
z B/L) bez ohledu na to, kdo ve skutečnosti kontejner
nakládal nebo vážil, dodat závaznou informaci (doklad) o
celkové váze zboží včetně váhy kontejneru (VGM) a to
ihned po jeho naložení
➢ poplatek za zrušení objednávky: pokud je objednávka
zrušena 7 a méně kalendářních dní před plánovaným
odplutím zásilky (ETD), konkrétní částka bude
upřesněna dle skutečných nákladů od rejdaře
➢ změna / úprava námořního konosamentu: EUR 100 / BL
(pokud je požadováno po dokumentační závěrce)

Upozornění: originál B/L prosíme neposílat běžnou poštou, ale registrovanou poštovní / kurýrní službou.
Cenová nabídka je platná do data lodění uvedeného v nabídce s výhradou změn přirážek, dostupnosti požadovaných kontejnerů, volného místa na
lodi a knihování prostřednictvím kanceláře SCHENKER.
Fakturace bude realizovaná v měně CZK přepočtem výše uvedených měn dle kurzu ČNB platného v den vystavení faktury a předpokládá platbu v
rámci ČR.
Nabídka obsahuje služby námořní přepravy, které jsou kalkulovány na tarifech, nákladech a dalších poplatcích NVOCC SCHENKERocean Ltd a budou
poskytovány výhradně za podmínek, které jsou stanoveny v námořním konosamentu SCHENKERocean Ltd. Tyto podmínky podléhají právním předpisům
Hongkongu, jakékoli nároky nebo spory proti společnosti SCHENKERocean Ltd budou řešeny s odkazem na toto právo.
Všechny výše uvedené ceny byly kalkulovány na základě aktuálních tarifů, rabatů a slev, a měnových kurzů světových měn. Vyhrazujeme si tímto právo v
případě změn těchto vstupů, přepracovat Vám nabídku i v době její platnosti.
Veškerá smluvní ujednání, uzavřená mezi Schenker spol.s r.o a jejími zákazníky se řídí podle Všeobecných obchodních podmínek Schenker spol.s r.o.
Česká republika v úplném znění na níže uvedeném odkazu, na které zákazník uzavřením smlouvy přistupuje, souhlasí s jejich obsahem a prohlašuje, že se s
nimi seznámil.

Všeobecné obchodní podmínky:
https://www.dbschenker.com/cz-cs/o-nas/db-schenker-ceska-republika/vseobecne-obchodni-podminky

Terms and Conditions pro zásilky do/z USA:
▪

▪

▪

▪

▪

Schenker has opted to be exempt from tariff publication requirements per 46 C.F.R. §§520, 531 and 532. In that respect Schenker has opted for
the use of published tariff rates and charges, NVOCC Service Arrangements (“NSAs”), and the use of Negotiated Rate Arrangements (“NRAs”)
with the objective of the ultimate implementation of NRAs and NSAs exclusively.
Schenker's Rules are provided free of charge to Shipper at https://tops.dbschenker.com containing the terms and conditions governing the
charges, classifications, rules, regulations and practices of Schenker. You will be directed to a Schenker staff member who will provide you Login
and Password information.
The shipper is considered to have agreed to the terms of the NRA if the shipper: (1) Provides the NVOCC with a signed agreement; (2) Sends the
NVOCC a written communication, including an e-mail, indicating acceptance of the NRA terms; or (3) Books a shipment after receiving the NRA
terms from the NVOCC, if the NVOCC incorporates in the NRA terms the following text in bold font and all uppercase letters: “THE SHIPPER’S
BOOKING OF CARGO AFTER RECEIVING THE TERMS OF THIS NRA OR NRA AMENDMENT CONSTITUTES ACCEPTANCE OF THE
RATES AND TERMS OF THIS NRA OR NRA AMENDMENT.”
Schenker may issue booking confirmations which can also constitute an offer by Schenker to Shipper of transportation services pursuant to 46
C.F.R.§520.13 and §532 agreed to by Shipper. The terms contained in the Booking Confirmation shall be a valid offer for ninety days from the
booking date. Schenker's or Schenker's agent's booking of cargo for this shipment constitutes acceptance by Shipper of this offer, and the terms of
the NRA shall bind the parties.
The effective date of the NRA shall be the date of Schenker's receipt of Shipper’s and/or Consignee’s acceptance either through a writing or by a
booking or a specific date as may be agreed to by the parties.

STORAGE/DETENTION PODMÍNKY - FCL IMPORTNÍ TARIF PRO ČR
Importy přes Hamburg nebo Bremerhaven:
STORAGE V PŘÍSTAVECH HAMBURG A BREMERHAVEN
Typ
volná doba / počet dní
20´DC
3
40´DC/HC
3
RF/OT/HT/IMO cargo.....
na vyžádání
poznámka: kalendářní dny, každý započatý den, bezpečné zboží

4. až 8. den / sazba za den
€ 55
€ 100
na vyžádání

STORAGE NA TERMINÁLECH V ČR - PRAHA / ZLÍN / OSTRAVA / ČESKÁ TŘEBOVÁ / ÚSTÍ NAD LABEM / PLZEŇ
Typ
volná doba / počet dní
11. až 20. den / sazba za den
20´DC
10
€3
40´DC/HC
10
€6
RF/OT/HT/IMO cargo.....
na vyžádání
na vyžádání
poznámka: kalendářní dny, každý započatý den, bezpečné zboží

od 9. dne / sazba za den
€ 140
€ 280
na vyžádání

od 21. dne / sazba za den
€6
€ 12
na vyžádání

DETENTION (od vyzvednutí kontejneru v přístavu vylodění po vrácení prázdného kontejneru na terminál)
Typ
volná doba / počet dní
6. až 8. den / sazba za den
od 9. dne / sazba za den
20´DC
5
€ 60
€ 75
40´DC/HC
5
€ 85
€ 130
RF/OT/HT/IMO cargo.....
na vyžádání
na vyžádání
na vyžádání
pozn.: kalendářní dny, každý započatý den, bezpečné zboží, platí pouze pro importy z Dálného východu (tarif pro ostatní trasy bude specifikován ke každému knihování)

STORAGE/DETENTION PODMÍNKY - FCL EXPORTNÍ TARIF PRO ČR
Exporty přes Hamburg nebo Bremerhaven:
STORAGE V PŘÍSTAVECH HAMBURG A BREMERHAVEN
Typ
volná doba / počet dní
20´DC
3
40´DC/HC
3
RF/OT/HT/IMO cargo.....
na vyžádání
poznámka: kalendářní dny, každý započatý den, bezpečné zboží

4. až 8. den / sazba za den
€ 55
€ 100
na vyžádání

od 9. dne / sazba za den
€ 140
€ 280
na vyžádání

STORAGE NA TERMINÁLECH V ČR - PRAHA / ZLÍN / OSTRAVA / ČESKÁ TŘEBOVÁ / ÚSTÍ NAD LABEM / PLZEŇ
Typ
volná doba / počet dní
11. až 20. den / sazba za den
20´DC
10
€3
40´DC/HC
10
€6
RF/OT/HT/IMO cargo.....
na vyžádání
na vyžádání
poznámka: kalendářní dny, každý započatý den, bezpečné zboží

od 21. dne / sazba za den
€6
€ 12
na vyžádání

DETENTION (od vyzvednutí prázdného kontejneru na terminálu po vrácení plného kontejneru do přístavu lodění)
Typ
volná doba / počet dní
8. až 10. den / sazba za den
20´DC
7
€ 55
40´DC/HC
7
€ 80
RF/OT/HT/IMO cargo.....
na vyžádání
na vyžádání
poznámka: kalendářní dny, každý započatý den, bezpečné zboží

od 11. dne / sazba za den
€ 75
€ 130
na vyžádání

