
 

 

  
 
 
 
 
 

  بار اکسپرس وارداتیشرایط حمل 
 

 .گرددحاصل  اکسپرس وارداتیرضایت شما از سرویس  واریمامید شرکت تی اکسپرس،تشکر از انتخاب  با، گرامیمشتری 

 

  نام مشتری 

  شماره ملی 

  کشور مبدا 

  کشور مقصد 

  کال ماهیت  

  وزن

  اد عبا

  هزینه حمل

  پیش پرداخت  

 

 .را به نکات زیر جلب می نماییم  ه شماجتو  بدین وسیله

  هئ پذیرد. در صورت اراانجام می قتو رع فرستنده در کشور مبداء در اس کال از دریافتهماهنگی برای درصورت صحت اطالعات مندرج درفرم،  -1

 ه درخواست کننده می باشد. آن به عهد مسئولیت    گردد  الحمل یا ترخیص کتی در زمینه  ر یا مشکالخیتا  منجر بهناکافی که  و  عات نادرست  ال طا

 چی ه اکسپرس یتو شرکت  باشدیبه عهده صاحب کال و فرستنده موزن و ابعاد دقیق بسته بندی نهایی و نیز ماهیت کال بابت  یهماهنگ -2

 ر عهده نخواهد داشت. العات فوق بناشی از تغییر اطهزینه  تغییر  قبال  ر  د  یتیمسئول

ز در مواردی که وزن حجمی محموله از وزن واقعی آن بیشتر باشد  ی مندرج در بارنامه کال است به جعل کال وزن واقحاسبه هزینه حمی ممبنا  -3

-عمل می  سانتیمترو با مبنای    فرمول زیر  حجمی مطابق  محاسبه وزن  ایرب   د.وزن حجمی خواهد بو  سبه هزینه حمل،که در این صورت مبنای محا

 ) طول*عرض*ارتفاع (  ÷     5000    =  می  وزن حج  شود:

ن هستند  ارسال به ایرا امکان حمل کالهای ممنوعه پستی نظیر وجه نقد، سنگ ها و فلزات قیمتی، پودر و مایعات، کالهایی که دارای ممنوعیت -4

 رد.رس وجود نداسرویس اکسپو آهنربا در  نظیر باطری    کارن خطهای  و کال

در زمان دربافت کال متوجه موارد فوق نگردد، و در حین مسیر حمل به ایران و در بازرسی های   رستی اکسپه شرکت انچ.بر اساس موارد فوق چن-5

  کننده کال درخواست  هدهای حمل بر عه  و هزینه ودت دادهدا ع بمه ب گردد، کالری جلوگییران کال به ااز ارسال یکی از موارد فوق به دلیل مختلف 

 خواهد بود. 

 . قرار میگیرند، می بایست از طریق سیستم کارگو حمل گردند.  ف کالی خطرناکیی که در تعاریهاکال-6

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . للی صورت پذیرداندارد بین المبسته بندی کال باید توسط فرستنده کال بر اساس است-7

 ماید.اسب تقبل نمی نی نامنبند  بستهجه  تحویل بسته در نتیو  در حمل    یا تاخیریب  در قبال هرگونه آسلیتی  مسئو   کسپرسی اتت  رکش  

 یی کال مشخصات و خصوصیات آن در که است ای سیاهه یا اسناد واقع خالف مسئولیت ارائه اسناد خالف واقع بر عهده مشتری خواهد بود. اسناد-8

 . نباشد  منطبق  شده  اظهار  کالی  های  ویژگی  و  خصوصیات  و  جنس  عنو  با  که  شود  ذکر

 تنها در روز کاری و ساعت اداری دفتر تهران مقدور خواهد بود. و    هرگونه پیگیری از طریق دفتر ایران-9

یط  تابع شرا ع یاوممن  رک کشور مبدا یا مقصدقانون و مقررات گماقالمی را که بر اساس تشریفات گمرکی و یا ترخیص  شرکت تی اکسپرس-10

 ن ترخیص کال بر عهده مشتری خواهد بود. طابق با قوانین جمهوری اسالمی ایرادر موارد خاص م   .گیردنمی  برعهدهخاصی باشد  

 لسبت به تعیین ارزش کا که تعیین گردیده ندر صورتیکه ارزش اظهار شده به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک خود براساس موازین قانونی  -11

 دام می کند.قا

.   کرد خواهد  کال ، وی را محکوم به پرداخت جریمه ک ضمن دریافت مابه التفاوت از صاحبخالف واقع، گمر گونه اظهاردر صورت اثبات هر -12

 صاحب کال می باشد. جریمه ها بر عهده  است .  بدیهی است کلیه    التفاوت  مابه%  100  حداکثر  و%  10  حداقل  جریمه  این  میزان

 د. رخیص و عوارض گمرکی را شامل نمی شوباشد و هزینه ت  مل کال میادی تنها مربوط به حینه های پیشنهزه  -13

ا  شرکت تی اکسپرس مسئولیتی در قبال ارزش استنباطی گمرک و نیز تاخیر ناشی از مراحل گمرکی نخواهد داشت و پرداخت عوارض گمرکی ی. 14

 ود. ب ه گیرنده کال خواهد  انبارداری برعهد

صاحب کال از پرداخت مبلغ استنکاف  ه طی مدت یک هفت در صورتیکه  .میباشد حق الزحمه مقرر به پرداخت  به صاحب کال منوطتحویل کال. 15

هد داشت جهت وصول  ق العملکار حق خواح و پس از آن مدت اضافه می گرددحق الزحمه به ده درصد جریمه تاخیر  ،ماه تا مدت زمان یک نماید

 هردو اقدام نماید .   در اختیار و یا   یا اسنادات وارده از محل کاله و سایر خسار ملزحاحق  

 محاسبه می گردد.  تی اکسپرسشرکت  تاریخ صدور صورتحساب    بر طبق نرخ ارز آزاد   هزینه حمل  .16

 فه می گردد.اضا  حمل و ترخیص. مالیات بر ارزش افزوده به نرخ های  17

ی ناشی کلیه مسئولیت های قانونی و قرارداداست در اینصورت اشد بدیهی به غیر می ب فرایند جزئی یا کلیض وتف همجاز ب رکت تی اکسپرسش . 18

  خواهد بود.  تی اکسپرساز تفویض موضوع به غیر، بر عهده  
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