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IHRACAT + İTHALAT 
 TESLIM YERİ YÜKLEME YERİ 
 

ÜLKE BÖLGE İSTANBUL BURSA İHRACAT İTHALAT 

ALMANYA        €    1.500,00   €    1.400,00  

AVUSTURYA        €    1.450,00   €    1.350,00  

BELÇİKA        €    1.700,00   €    1.600,00  

ÇEK CUMHURİYETİ        €    1.450,00   €    1.400,00  

FRANSA 

KUZEY      €    2.000,00   €    1.900,00  

ORTA      €    2.100,00   €    2.000,00  

GÜNEY      €    2.200,00   €    2.100,00  

HOLLANDA        €    1.700,00   €    1.600,00  

İSVİÇRE        €    1.600,00   €    1.600,00  

İSPANYA        €    2.500,00   €    2.300,00  

LÜKSEMBURG        €    1.700,00   €    1.600,00  

MACARİSTAN        €    1.350,00   €    1.300,00  

POLONYA        €    1.600,00   €    1.500,00  

SLOVAKYA        €    1.350,00   €    1.250,00  

BULGARİSTAN        €       900,00   €       800,00  

DANİMARKA        €    2.000,00   €    1.800,00  

ESTONYA        €    2.500,00   €    2.400,00  

FİNLANDİYA        €    3.750,00   €    3.650,00  

İNGİLTERE        €    2.500,00   €    2.350,00  

YUNANİSTAN ATİNA      €    1.250,00   €    1.100,00  

YUNANİSTAN SELANİK      €       900,00   €       800,00  

HIRVATİSTAN        €    1.500,00   €    1.200,00  

İTALYA        €    2.000,00   €    1.950,00  

LİHTESTAİN        €    1.800,00   €    1.700,00  

LİTVANYA        €    2.200,00   €    2.100,00  

LATVİA        €    2.200,00   €    2.100,00  

NORVEÇ        €    3.400,00   €    3.300,00  

PORTEKİZ        €    3.000,00   €    2.600,00  

ROMANYA        €       900,00   €       950,00  
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SIRP        €    1.250,00   €    1.000,00  

İSVEÇ        €    2.400,00   €    2.200,00  

SLOVENYA        €    1.350,00   €    1.200,00  

 

        GENEL ŞARTLAR 

 

 Teklifimiz EUR para biriminden verilmiştir. 

 

 Komple yüklemelerde max. yükleme kapasitesi 1.200 kg.dir.  

 

 Taşımalarımız CMR sigortalı araçlarla yapılmaktadır. CMR anlaşması koşullarına göre nakliyecinin tazminat sorumluluğu 8,33 

SDR/KG ( SDR:Special Drawing Right) ile sınırlıdır. İş bu nedenle mal nakliye sigortası yaptırmanızı tavsiye ederiz. 

 

 Komple yüklemelerde serbest süresi 24 saat, boşaltmalarda serbest süre 24 saattir. Bu sürenin aşılması halinde Euro 250.-/Gün 

bekleme ücreti ayrıca fatura edilecektir. 

 

 Navlun bedeli ve konşimento ücreti, teslim CMR' sine müteakip 60 gün vadeli olarak fatura üzerindeki döviz cinsinden, ya da 

ödeme yapılacak günkü TCMB Döviz Satış Kuru'na göre hesaplanır ve TL olarak tahsil edilir. Gecikme halinde dövize aylık 

%0.5,Tl.ye aylık %1temerrüd faizi yürütülecektir. 

 

 Tüm taşımalarımız CMR sigortası şartları altında geçerlidir. 

 

 İhracatçı firmanın beyan ettiği malların haricinde araçta başka bir mal çıkması durumunda firmamız kesinlikle sorumlu 

tutulamaz.Tüm sorumluluk ihracatçı firmaya aittir. 

 

 İngiltere, Fransa, Avusturya, İtalya vs. gibi Avrupa ülkelerinde mal değerine bağlı olarak ilgili ülkelere ödenmek zorunda olan 

ihracat formalite ücreti navlunlara dahil değildir. 

 

 Malzemelerin araçlara uluslararası istifleme kurallarına uygun olarak yüklenmesi yükleyici/ihracatçı firmanın 

sorumluluğundadır. 

 

 Malınız ile ilgili yurtdışında herhangi bir evrak eksikliğinden dolayı yaptırılması gereken ön ve son taşımalar navluna ilave 

edilecektir  

 

 Taşıyıcı, iş bu sözleşmenin ifası sırasında meydana gelebilecek ekonomik kriz, petrol fiyatlarındaki artışlar, güzergâh üzerindeki 

ülkelere giriş çıkış vergilerindeki artışlar, devalüasyon her türlü beklenmeyen hal ve mücbir sebepler neticesinde meydana 

gelebilecek fiyat artışlarına karşı navlun bedelinde değişiklik yapma hakkı saklı tutar. 

 

 Ekspres taşımalarda ekspress farkı 400 Euro'dur. 

 

 Güzergah üzeri 2.adresten sonra her adres boşaltması için 100 € navlun faturanıza dahil edilecektir. 

 

 Yanıcı farkı 250 Euro ve Frigo farkı 300 Euro'dur. 

 

 


