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Transpordi hind sisaldab:
● Vedu uksest-ukseni
● Vedajavastutus kindlustust ( 8,33 SDR kauba brutokaalu kilogrammi kohta). Kuna vedajavastutuse kindlustus

on piiratud vastutusega, soovitame väärtusliku kauba korral täiendavalt sõlmida veosekindlustus
● Kuni 1 tund peale- ja mahalaadimiseks osakoormatele ning kuni 2 tundi peale- ja mahalaadimiseks

täiskoormatele. Ajalimiiti ületades on Via 3L Freight OÜ-l õigus esitada täiendav arve EUR 32/h. Tühistades
tellimuse hiljem kui 24 h enne kokkulepitud laadimist, on Via 3L Freight OÜ-l õigus esitada arve veotasu,
seisurahade ja muude hüvitamisele kuuluvate kulude ulatuses.

Hinnapakkumise tegemisel lähtume meile esitatud andmetest. Võimalike parameetrite või laadimiskoha muutmisel
jätame endale õiguse viia hinnatase vastavusse tegelikkusega.

Transpordi hind ei sisalda:
● Käibemaksu käibemaksuseaduses ette nähtud juhtudel 20%.
● Lisalaadimisi
● Tollideklaratsioonide ja muu lisadokumentide vormistamist
● Aluste tagastamist kliendile ja kaupade büroosse või lattu kandmist peale kohaletoimetamist

Transpordihind kehtib tavakaubale. Eriveod (ADR, ülegabariidilised veod, külmikveod) vastavalt eraldi
hinnapakkumisele.

Kütuselisa:
Via 3L Freight OÜ jätab endale õiguse rakendada kütuselisa. Kütuselisa rakendamine ja kütuselisa arvutamise
mehhanism fikseeritakse hinnapakkumises või teatades kliendile sellest kirjalikult kuu aega ette.

Arve koostamisel lähtutakse saadetise suurimast kaalu/mahu näitajast:
● 1 m3 = 333 kg;
● 1 LDM (laadimismeeter) = 1850 kg;
● 1 EUR alus (1.2*0,8 m) = 740 kg;
● 1 FIN alus (1.2*1.0 m) = 925 kg

Meie arvete maksetähtaeg lepitakse kokku hinnapakkumises. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, lepitakse kokku
maksetähtaeg 30 päeva alates arve väljastamise kuupäevast. Juhul, kui klient viivitab Via 3L Freight OÜ-le arvete
tasumisega, on firmal õigus nõuda viivist 0,2% päevas arves märgitud summalt iga viivitatud päeva eest alates arve
maksmise tähtajast, peatada kliendi krediidimakse õigused ja teostada vedusid ainult ettemaksu tingimustel ja/või
peatada kliendi poolt tellitud veosed.

Hinnapakkumine kehtib järgmise pakkumiseni, kuid mitte kauem hinnapakkumises nimetatud kuupäevast. Via 3L
Freight OÜ-l on õigus muuta hindu, kui need tulenevad kütusehindade, valuutakursside, laevapiletite,
sadamatariifided, riigi- ja kohalike maksude ning muude vedusid reguleerivate hindade muutustest ja / või tulenevalt
seadusandluse muutustest lähte-, transiidi ja/või sihtriigis.

Kõik toimingud sooritatakse Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimuste, INCOTERMS 2010,
rahvusvahelisest kaupade autoveolepingu konventsiooni (CMR)  ja võlaõigusseaduse kohaselt, mis muuhulgas
piiravad firma vastutust veoste kahjustumise, kaotsimineku või hilinemise korral ja annavad meie käsutuses oleva
kauba kinnipidamisõiguse tellitud teenuste ja ekspedeerimise kulude garantiiks.



Kõiki veolepingute täitmise käigus tekkinud vaidlused lahendatakse üldjuhul poolte vastastikusel kokkuleppel.


