SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1.) A különjárati fuvart minden esetben írásban kell megrendelni (formanyomtatvány használatával
vagy e-mailben), amelyet szintén írásban igazol vissza a fuvaroztató.
2.) A különjárati fuvarozás a szabad árformába tartozik, melynek díját vagylagos (alternatív)
számítással úgy kell megállapítani, hogy az autóbusz típusára érvényes óra- vagy kilométerdíj közül a
magasabb összeget kell felszámítani a megrendelő felé.
3.) A díjszámítás során alkalmazott általános szabályok :
a.) Díjszámítási távolság: a telephelyről (garázsból) indulástól a telephelyre (garázsba) való
visszaérkezésig megtett kilométer .
b.) Díjszámítási idő: a telephelyről (garázsból) indulástól a telephelyre (garázsba) való
visszaérkezésig eltelt idő .
c.) Legcsekélyebb fuvardíj: 24 órán belül min. 80 km vagy 4 óra díja.
d.) Többnapos fuvar esetében minimálisan napi 150 km teljesítményt számítunk fel.
e.) Egyösszegű fuvarvállalás: Külön megegyezés alapján számított fuvardíj.
4.) A gépjármű napi foglalkoztatási ideje 1 fő gépkocsivezető esetén napi 13 óra, a gkv. vezetési ideje
9 óra ( max. 2 x 4,5 óra min. 45 perc egybefüggő – vagy 1 x 15 perc és1 x 30 perc pihenővel ) lehet. 2
fő gépkocsivezető esetén a napi foglalkoztatási idő 21 óra lehet, a vezetési idő váltott vezetéssel 9
óra/gkv. A 21 óra foglalkoztatás után a gépkocsivezetők részére min.9 óra egybefüggő pihenőidőt kell
biztosítani.
5.) A fuvardíjon felül a különjárat teljesítése érdekében felmerült egyéb díjakat (parkolás,úthasználati
díjak, útadók ) és költségeket ( gépkocsivezető(k) napidíj és szállás ktg.-e ) aa fuvarozó felszámítja és
azokat a megrendelő köteles megtéríteni.
6.) A különjárati utak során kizárólag ülő utas lehet, a csoport létszáma nem haladhatja meg az
ülőhelyek számát.
7.) Az autóbuszon való tartózkodás időtartama alatt bekövetkezett utas sérülést, vagy poggyászkárt a
helyszínen a gépkocsivezetővel kérjük igazoltatni, és a visszatérést követően pedig az eseményről a
különjáratot teljesítő társaságnál tegyenek írásbeli bejelentést.
8.) A fuvar befejeztével a menetlevélen a különjárat teljesítését, valamint a teljesítmény-adatok
helyességét a megrendelő vagy megbízottja az aláírásával köteles igazolni
9.)Lemondási feltételek: A megrendelt és visszaigazolt különjáratot csak írásban lehet lemondani.
Belföldi különjárat esetén 48 órán belüli lemondáskor a mindenkori legcsekélyebb fuvardíj kerül
felszámításra.
Külföldi különjárat esetén 72 órán belüli lemondáskor a várható fuvardíj 10%-a kerül felszámításra
lemondási díjként. Amennyiben a gkv.(k) külföldi kiküldetésével kapcsolatban már felmerült – és
igazolt – költségek ezt az összeget meghaladják, még a különbözet is a megrendelőt terheli.
Amennyiben az autóbusz lemondása már a kiállásra való elindulást követően történik meg, az
előzőekben foglalt lemondási díjak felett még a felmerült km- vagy óradíj teljesítményeket is meg kell
téríteni.

