
Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) společnosti FEBE TRANS s.r.o. (IČO 03812782)

Objednávka/Přepravní podmínky

1. Naší objednávku prosím potvrďte e-mailem. Objednávka je závazná také bez zpětného 
potvrzení v případě, že neobdržíme její storno nejpozději do 2 (dvou) hodin od odeslání. 
Přijetím objednávky vzniká smluvní vztah ve smyslu CMR, čímž dopravce přijímá veškeré 
náklady vzniklé nedodržením smluvních podmínek. Předkládání a dokládání k zásilce bez 
našeho povolení je zakázáno. Za pojištění nákladu, dle úmluvy CMR, odpovídá dopravce.

2. Požadujeme důsledné dodržování dohodnutých podmínek. V případě porušení podmínek bez 
našeho vědomí, budeme požadovat úhradu smluvní pokuty až do výše dohodnuté ceny za 
přepravu. V ceně jsou zahrnuty veškeré poplatky, případně čekání do 24 hodin. V případě 
opožděného přistavení vozidla na termínovanou nakládku Vám bude za každou hodinu 
zpoždění účtováno 50€. V případě termínované vykládky Vám bude za každou hodinu 
zpoždění účtováno 50€. Pokud dojde Vaší vinou k nedodržení vykládky a tím k zastavení 
výroby, bude Vám účtována celá vzniklá škoda. V případě nerealizování přepravy je 
stanovena fixní cena za zrušení ve výši 30€.

3. Řidič je povinen na nakládce kontrolovat zboží a v případě jeho poškození ihned kontaktovat 
speditéra ze společnosti FEBE TRANS a pořídit fotodokumentaci. Přímý kontakt se 
zákazníkem není bez našeho písemného souhlasu povolen. Pokud tak učiníte, zavazujete se 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 2000€.

4. Frakturu spolu s veškerou dokumentací příslušící k fakturované přepravě prosím zašlete 
nejpozději do 10 (deseti) dní od uskutečnění přepravy. V případě pozdější fakturace může být 
cena snížena až do výše dohodnuté ceny za přepravu.

5. Zaplacení faktury je podmíněno přiložením potvrzeného originálu CMR a objednávky přepravy 
k faktuře a zaslané do 10 (deseti) dní po ukončení přepravy. Splatnost faktury je 60 dní od 
doručení Vaší faktury. Na Vaší písemnou žádost (zaslanou elektronicky) bude faktura 
zaplacena do 7 (sedmi) dní od doručení veškeré dokumentace/zaslání žádosti (co nastane 
později). V tomto případě bude z fakturované částky strženo skonto ve výši 4%.

Order/transport conditions

1. Please confirm our order via e-mail. The order is also confirmed in you do not send order 
cancelation within 2 hours from its sending. By confirmation of the order is concluded the 
contract based on CMR rules and carrier accepts full responsibility for all fees and costs if 
carrier doesn´t meet contract conditions. You (as a carrier) are also responsible for freight 
insurance according to CMR agreement. 

2. If you break the rules without letting us know we will require contract penalty payment up to 
arranged transport price. We already charged all fees and waiting up to 24 hrs into the price 
for shipment. If you are late for term loading, you will be charged by 50€ per each hour. If you 
are late for term unloading, you will be charged by 50€ per each hour. If you cause a damage 
to a company (means if the factory is not able to keep manufacturing because of undelivered 
stuff they need for it), all the penalty will be charged to you. In the case of a shipment failure a 
fixed amount of 30€ for cancellations is set.

3. The driver must check transported cargo (before, during and after the transport). If there is any 
damage or problem, the driver/you have to contact us immediately and make a photo 
documentation as well. We do prohibit you to contact customer directly without our written 
permission. If you break this prohibition, you will be charged for it by 2000€.

4. Please send us your invoice within 10 days after realization of shipment with all connected 
documents. If you send the invoice later, you will can be charged for it up to arranged 
transport price.



5. Payment of invoices is conditioned by attaching confirmed original of CMR and transport order 
with the invoice sent within 10 days after the shipment is done. Payment term is 60 days after 
our acceptance of the invoice. Based on your written demand (sent by e-mail) will be the 
invoice paid within 7 days since all the documentation/your demand (what happens later). It 
his case 4% from the invoiced amount will be deducted. 

PODPIS A RAZÍTKO 


