
                                                                                                                

 

Fiyatlandırma İle İlgili Genel Bilgi  

Değerli Müşterilerimiz,  

Web sitemizde belirtilen standart araç fiyat tarifeleri DFDS Akdeniz İş Birimi’nin sene başında 

duyurduğu fiyatları göstermektedir.  

Akaryakıt ve döviz fiyatlarının değişimine göre akaryakıt katkı harçları - BAF (Bunker Adjustment 

Factor) her aybaşı yeniden belirlenerek eksi ya da artı olarak navlun fiyatlarına eklenmektedir.  

Müşterilerimizin sene içerisinde minimum 100 adet gidiş dönüş bilet kullanmayı taahhüt etmeleri 

durumunda her taşımada anında geçerli olacak Toplu Bilet indirimlerinden faydalanabilmekteler. Konu 

hakkında detaylı bilgi için sales.tr@dfds.com adresinden Satış Departmanımız ile iletişime 

geçebilirsiniz.  

Şirketimiz ile ön-ödemeli, peşin ödemeli, banka teminat mektubu, kredi kartı veya Doğrudan 

Borçlandırma Sistemi (DBS) üzerinden çalışan müşterilerimiz için uygulanan ciro prim uygulaması kredi 

limitleri yeterli olan müşterilerimize (%9) devam edecek olup, diğer ödeme yöntemleri ile ödeme yapan 

(çek, senet vs.) firmalar için olan ciro prim (%3) uygulaması kaldırılmıştır. 1 Ocak 2019 tarihli navlun 

faturalarınızdan başlamak üzere tüm faturalarınız Euro olarak düzenlenecektir. Fatura tahsilatları için 

3 tip yöntem belirlenmiştir: 

• Euro Tahsilat: Tahsilatlar fatura üzerinde belirtilen Euro karşılığı yapılacaktır. Tahsilat 

vadesi Standard Üniteler gidiş dönüş biletleri için 60 gün, Standard Üniteler tek yön 

biletleri ve Konteyner için 30 gün ve Tren Navlunları için 15 gün olacaktır 

 

• TL Tahsilatlar: TL olarak ödeme yapmak isteyen müşterilerimiz için faturalarına +% 2 ek 

ücret eklenerek düzenlenecek ve tahsilat fatura üzerinde belirtilen TL karşılığı yapılacaktır. 

Tahsilat vadesi 30 gün olacaktır 

 

• Peşin Ödemeler: Peşin ödemeler için müşterilerimize fatura üzerindeki bedel üzerinden 

ek % 2 ciro prim uygulanacak ve tahsilatlar Euro karşılığı yapılacaktır 

 

Peşin ödeme yapacak olan müşterilerimizin ciro primleri 3 ayda bir, diğer müşterilerimizin ciro primleri 
6 ayda bir ödenecektir. Toplu Bilet Taahhüdü bulunmayan müşterilerimizin ilgili ayda U.N. Ro-Ro 
hatlarında en az beş taşıma yapma koşulu ise devam etmektedir. 

Tehlikeli madde (ADR) taşımalarında araç başına ek € 50 fatura edilmektedir. Toplu Bilet Taahhüdü 
bulunan müşterilerimiz için bu tutar € 25 olarak fatura edilir. Tehlikeli madde taşıması yapan konteyner 
müşterileri için de araç başına ek € 25 fatura edilir. Hatlarımızda tehlikeli madde taşıması gerçekleştiren 
tüm müşterilerimizin ilgili ADR, MSDS ve IMO evraklarını taşıma öncesi deklare etmesi zorunludur. 
Deklare edilmeyen yükler tespit edildiği takdirde 500€ cezai yaptırım uygulanacaktır. 

Gidiş-dönüş bilet alan müşterilerimiz dönüş yönlerini farklı bir hatta kullanmak istediklerinde bu linkte 
yer alan navlun farkları DFDS Akdeniz İş Birimi tarafından fatura edilecektir. Aynı hatta yön değişimi 
yapan müşterilerimiz € 25 faturalandırılır. Güncel fiyatlandırma farkları için gemi acentelerimiz ile 
görüşebilirsiniz. 

Saygılarımızla,  

DFDS Akdeniz İş Birimi 
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