Service 24 Truck Assistance AREA (регионално)
Такси:


Годишна абонаментна такса:
(на фирма – независимо от големината на автопарка)

120.- Евро без ДДС




Такса интервенция на заведен случай в регион AREA*:
Такса интервенция на заведен случай в останалите части на Европа:

22.- Евро без ДДС
94.- Евро без ДДС



Допълнителна такса за активиране на оторизиран сервизен център:

59.- Евро без ДДС

Начин на плащане:

Плащане на база фактура – до 10 дни - само след позитивен credit check
SEPA – Директен дебит към Service 24 Notdienst GmbH
Плащане чрез VPT-Link (Виртуален ПОС терминал)
Плащане с горивна карта SHELL, UTA, OMV, DKV (при ДКВ има някои изключения)
Внимание: Може да се начислят допълнителни административни такси от картоиздателя!

ВАЖНО:


Таксите интервенция в регион AREA са валидни само за сервизни услуги на стойност до € 1.500.—на случай.



В случай, че сервизната услуга надхвърля 1.500.- EUR на случай, ще се начислят следните допълнителни такси:
o За суми между 1.500.- EUR и 3.000.- EUR  допълнително 30.- EUR /на случай + такса интервенция
o За суми над 3.000.- EUR  таксата интервенция е в размер на 5% от крайната сума за сервизна услуга



Рекламации:
Завеждането на рекламация към Service 24 е възможно до 15 дни от датата на издаване на крайната фактура.
Service 24 се ангажира да отговори в рамките на 5 работни дни. Моля, имайте предвид, че Service 24 е единствено
посредник. В случай на потвърждение, че рекламацията е основателна, ще Ви бъде издадено кредитно известие.
Плащанията по издадените фактури се осъществяват без прекъсване независимо от заведена рекламация.
*AREA регион е Австрия, Германия, Унгария, Румъния, България, Гърция, Чехия, Словакия и бивши Юго-републики.

Всички цени са посочени без ДДС!
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Service 24 Truck Assistance

Данни за клиента

Данни на фирмата:
Име на фирмата: .............................................................................................................................................
Адрес, ПК, град: ...............................................................................................................................................
БУЛСТАТ: ..........................................................................................................................................................
Управител: .......................................................................................................................................................

Контакт с отговорник по транспорта:
Име: .................................................................................................................................................................
Телефон: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Информация за автопарк:
Брой влекачи: ................................. Марка: ..................................................................................................
Брой ремаркета: ............................. Марка: ..................................................................................................
Дилър/Обслужващ сервиз: ............................................................................................................................
Карти за гориво: ..............................................................................................................................................
Превозвани товари:

Твърди

Течни

Прахообразни

Хладилен

Опасен товар

Пътнически

Сервизните поръчки могат да бъдат подавани от:
Мениджър транспорт
Диспонент
Шофьор
Управител
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