Fiyatlandırma İle İlgili Genel Bilgi

Değerli Müşterilerimiz,
Web sitemizde belirtilen fiyat tarifeleri DFDS Akdeniz İş Birimi’nin sene başında duyurduğu fiyatları
göstermektedir. Fiyat tarifemize ek olarak her ünite tipi için BAF ve liman masrafları da alınmaktadır.
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 tek yön 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 peşin ödeme yöntemi ile çalışan müşterilerimiz için ciro prim uygulaması %11 olarak, ön
ödemeli, banka teminat mektubu, kredi kartı veya Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) üzerinden
çalışan müşterilerimiz için uygulanan ciro prim uygulaması %9 olarak, araç rehini ve gayrimenkul
ipoteği gibi diğer teminat yöntemleri için %7 olarak, Octet sistemi üzerinden 2 taksit ile çalışanlar için
%7 olarak ve 3 taksit ile çalışanlar için ise %6 olarak belirlenmiştir. Ciro prim ödemeleri toplu bilet
indirimi düşülmüş navlun üzerinden hesaplanacak ve BAF ciro prim indirimine dahil edilmeyecektir.
EUR ödemelerinin vadeleri tek yön biletlere geçildiğinden dolayı 30 gün olarak, tren ödemelerinin
vadesi ise 15 gün olarak belirlenmiştir. TL ödemelerde sadece peşin ödeme seçeneği geçerli olacaktır.
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 DFDS Akdeniz
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.

Saygılarımızla,
DFDS Akdeniz İş Birimi

