
 

  Všeobecné obchodné podmienky JJS Company s.r.o. 
 
Fakturácia:  Faktúru žiadame zaslať vo 2 vyhotoveniach do 10 dní od ukončenia prepravy. Vašu faktúru uhradíme 
do 60 dní po jej obdržaní, pokiaľ bude obsahovať evidenčné číslo našej prepravnej zmluvy a jej 
prílohou budú originálne a potvrdené doklady: 2x CMR, dodací list, prepravný list, nakládkový list 
a TC 11 (potvrdenie o dodaní) a ústrižok dielu 5 dokladu T1, resp. TCP, ak Vám bol vydaný našou 
zasielateľskou spoločnosťou. 
Prepravné podmienky: 
1. Naloženie a vyloženie tovaru je nutné ihneď hlásiť cez SMS +421 904 846 646. Nedodržanie tohto nariadenia je sankcionované sumou 30,- Eur za každé neohlásené naloženie a vyloženie tovaru.  2.  Šofér si nechá potvrdiť CMR a DL na všetkých stranách, ktoré musia obsahovať: Meno preberajúcej osoby, podpis, pečiatku, dátum a čas.  3. Dopravca sa zaväzuje plniť všetky podmienky uvedené v prepravnej zmluve (ďalej len PZ).  4. Priamy kontakt so zákazníkom nad rámec nutnosti je zakázaný. Porušenie tejto podmienky je objednávateľ oprávnený pokutovať dopravcu do výšky 10 000,- Eur.  5. Všetky informácie v tejto prepravnej zmluve sú dôverné a podliehajú utajeniu pred tretími osobami.  6. Táto prepravná zmluva nie je určená pre šoféra.  7. Dopravca touto PZ prehlasuje, že má platné a zaplatené CMR poistenie minimálne vo výške 150 000 Eur, ak nie je uvedená hodnota prepravovaného tovaru vyššia. Poistenie zahŕňa poškodenie, zničenie a odcudzenie tovaru.  8. Dopravca zodpovedá za bezpečné naloženie a rozloženie tovaru vo vozidle. Taktiež zodpovedá za zabezpečenie naloženého tovaru proti posunutiu a poškodeniu.  9. V prípade pochybností šoféra o váhe naloženého tovaru, je nutné okamžite upovedomiť objednávateľa a urobiť zápis do CMR. Taktiež je šofér povinný prepočítať počet naložených paliet resp. počet kusov prepravovaného tovaru. V prípade, že  prepravovaný počet paliet resp. kusov nesedí s PZ, je povinný okamžite upovedomiť objednávateľa a urobiť zápis do CMR.  



10. Ak je šoférovi zakázané byť pri nakladaní alebo vykladaní tovaru, zapíše túto skutočnosť do CMR a bude požadovať zaplombovanie vozidla. Číslo plomby musí byť zapísané v CMR!!!  11. Ak pri nakladaní šofér zistí poškodenie tovaru, je povinný to okamžite hlásiť objednávateľovi a zodpovednej osobe na nakládke. Ak aj napriek tomu, je poškodený tovar naložený, šofér je povinný urobiť zápis do CMR, ideálne je aj vyhotoviť fotodokumentáciu mobilným telefónom.  12. Prekládka tovaru je možná len so súhlasom objednávateľa.  


