تاریخ97/06/22 :
آیین نامه نکات حائز اهمیت در ارسال به شهرستان ها
باسالم
بدین وسیله به اطالع می رساند در هزینه های شهرستان موارد زیر بصورت جزئیات می بایست در قالب یک فاکتور خدمات برای مشتری
صادر گردد.
** الزم به ذکر است کل مبلغ فاکتور کاال وخدمات قبل از ارسال می بایست بصورت کامل توسط مشتری تسویه گردد و سپس
مجوز خروج از انبار صادر گردد.
* هزینه های حمل بار توسط ماشین شرکت:
 -1هزینه حمل بار

کیلومتری  1000تومان (مبنای محاسبه گوگل و از مرکز شهر ،میدان حر برای ماشین های شرکت)

 -2هزنیه نفر کمکی همراه راننده

مبلغ  120/000تومان

* هزینه های حمل بار توسط ماشین باربری:
 -1هزینه بارنامه

برای ماشین های باربری و متناسب با نرخ روز حرکت و با اعالم به مشتری

 -2هزینه نفر کمکی همراه راننده

کیلومتری  300تومان به ازای هر نفر

 -3سایر هزینه های نفر همراه در ماشین باربری:
 )3-1هزینه اقامت درصورت دور بودن راه

به ازای هر شب  200/000تومان (باالی  500کیلومتر)

** الزم به ذکر است:
 -1ارسال به شهرستان می بایست حداالمکان برای روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هماهنگ گردد.
 -2حمل توسط ماشین های اختصاصی شرکت صرفاً مختص شهرهای حد فاصل ساری تا رشت ،اراک ،قزوین ،همدان ،اصفهان ،سمنان ،قم
و معادل کیلومتری  1000تومان خواهد بود( .درخصوص سایر شهرها دقیقاً مطابق بارنامه صادر شده توسط باربری)
 -3همراه هر بار ارسالی توسط ماشین باربری به جز راننده به درخواست مشتری یک نفر از شرکت جهت تحویل بار در محل حاضر می شود
و مشتری موظف است یک کارگر را جهت حمل و نقل کاال و جابجایی بار از درون ماشین به داخل واحد هماهنگ نماید.
 -4مسئولیت حمل بار ارسالی درصورت اعزام نفر از لحاظ تکمیل بودن و سالم بودن قطعات بعهده شرکت می باشد در غیر اینصورت مشتری
می تواند با مسئولیت خود اقدام به تحویل کاال از باربری و با مسئولیت خود ،نصب نماید.
 -5واحد توزیع موظف است درصورت ارسال بار توسط ماشین های باربری بار را بیمه نماید.
 -6حداکثر زمان تحویل بار شهرستان  25روز کاری از زمان ثبت سفارش خواهد بود(.برای ارسال تک فاکتور)
 -6حداکثر زمان تحویل بار شهرستان  30روز کاری از زمان ثبت سفارش برای فاکتورهایی است که اصطالحاً مسیر چینی شده و برای
شهرستان ارسال می گردد .در این حالت درصورتی که ظرفیت ماشین تکمیل نگردد ارسال بار کنسل و کل مبلغ واریزی بدون هیچ هزینه
کنسلی به مشتری عودت می گردد .درصورت مسیرچینی بار از کل هزینه ها برای مشتری یک سوم مبلغ کسر و مابقی محاسبه می گردد.

