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Kérdıív jövıbeni szállítási partnereinknek 
 

A BERGER nagy hangsúlyt fektet arra, hogy szállítási partnereivel együttmőködı kapcsolatot alakítson ki. 
Szigorú minıségi feltételek alapján választjuk ki a nekünk dolgozó szállítási vállalatokat és folyamatban lévı 
tanácsadással és továbbképzéssel vezetjük rá ıket a Berger csoport minıségi szabványára. Hosszú távú és 
sikeres együttmőködésünk alapja az egymással való korrekt bánásmód és a kiváló minıségő teljesítések.  
 

Cég neve       

Cím       

Ország     Irányítószám        Helyiség       

Telefon       Telefax       

E-mail       

http://       

Adószám       Cégszám       

Kapcsolattartó       Beosztás       
 

Engedélyezések: 

 ISO 9001  ISO 14001  SQAS        
 

Saját jármővek száma: 

Db Jármő fajtája Rakodó-
méter 

Belsı 
 szélesség 

Belsı 
magasság 

Térfogat Hasznos 
teher 

Raklapok ebbıl 
Euro 3 

ebbıl 
ADR 

    
Bordwand 
pótkocsi      m      m      m      m³      t 

  

          

    
Tautliner 
pótkocsi      m      m      m      m³      t    hely           

    Megatrailer      m      m      m      m³      t    hely           

    
Pótkocsis 
teherautó      m      m      m      m³ 

    

   hely           

    Jumbo      m      m      m      m³ 

    

   hely           

               m      m      m      m³ 

    

   hely           

               m      m      m      m³ 

    

   hely           

               m      m      m      m³ 

    

   hely           
 

Szállítási engedélyek az alábbi országokra: (kérjük, X-szel jelölje) 
  AT   BE   DE   DK   ES   FI   FR   GB   GR   IE   IT   LU   NL   PT   SE 
  CZ   EE   HU   LT   LV   PL   SI   SK 
  AL   BA   BG   BY   CH   HR   MD   MK   NO   RO   RU   TR   UA   YU 
 

Rendelkezésre álló CEMT engedélyek 

Összes száma ebbıl érvényes  
Ausztriára 

ebbıl érvényes  
Olaszországra 

ebbıl érvényes  
Görögországra 
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Rendelkezik a CMR rendelkezések szerinti szállítói jótállással? (kérjük, mellékeljék/faxolják el a biztosítási szerzıdés 
másolatát) 

 IGEN  NEM Biztosítótársaság       
 

Felelısségbiztosítás a törvényes rendelkezéseknek megfelelıen (kérjük, mellékeljék/faxolják el a biztosítási szerzıdés 
másolatát) 

 IGEN  NEM Biztosítótársaság       
 

Az iparőzési engedély/koncesszió fajtája (kérjük, mellékeljék/faxolják el a biztosítási szerzıdés másolatát) 

      

Dolgoznak alvállalkozókkal? 

 NEM  IGEN, ritkán  IGEN, legtöbbször  IGEN, kizárólag 

Meglévı telephelyek 

 NEM 

 IGEN Telephelyek       

 

A kérdıív aláírásával ezenkívül az alábbi pontokat igazolja:  
 

1. Csak olyan jármőveket használ, melyek alkalmasak a szállítás elvégzésére, és amelyek valamennyi törvényes és hatósági elıírásnak 
megfelelnek és amelyekre a szállításhoz szükséges valamennyi engedély megvan.  

2. A szállítások elvégzésére olyan vezetıkkel dolgozik, akik az érintett államok törvényes rendelkezései alapján, különösen a külföldiek 
foglalkoztatásáról szóló rendelkezéseknek megfelelıen jogosultak a szállítás elvégzésére.  

3. A Németországból, Németországon keresztüli és Németországon belüli szállításokra még az alábbiak vonatkoznak:  
  (a közúti árufuvarozásban való illegális foglalkoztatásra vonatkozó törvény = GüKBillBG):  

a. Rendelkeznie kell a Közúti áruszállításra vonatkozó törvény új változatának (GüKG) §§ 3,6 szerinti szállításhoz szükséges 
engedélyekkel és jogosultságokkal (engedély, Euro-engedély, nem EU-s országok engedélyei, CEMT-engedélyek). 

b. Ön köteles a nem-EU-s országból származó jármővezetıket csak a szükséges munkavállalási engedéllyel alkalmazni. Ön köteles 
arról gondoskodni, hogy a Közúti áruszállításra vonatkozó törvény új változatának (GüKG) §7b 1. bek. 2. cikkelye alapján a 
jármővezetık német hitelesített fordítású hivatalos igazolással rendelkezzenek ezt hordják magukkal. 

c. Ön vállalja, hogy a megbízónak valamennyi magánál tartott dokumentumot kiadja, ha a megbízó ellenırzi ezt és felmutatásukra kéri 
Önt. 

d. Ön vállalja, hogy ezt a bemutatási és a további fent leírt kötelezettségeket integrálja a kivitelezı szállítmányozókkal kötött szállítói 
szerzıdésbe és csak olyan szállítmányozókat alkalmaz, akik megbízhatóan teljesítik a Közúti áruszállításra vonatkozó törvény új 
változatának (GüKG) §§ 3,6 és 7b pontja szerinti feltételeket. Vállalja annak ellenırzését, hogy a kivitelezı szállítmányozó betartja-
e ezen elıírásokat.  

Egyetértek azzal, hogy a Berger cég meggyızıdjön az adatok helyességérıl:  IGEN  NEM 
 

Alapvetıen az alábbi érdekel:  

 egyedi megbízások  fix trailer-trucking  fix jármőhasználat 

 

Helys
ég       Dátum       Pecsét és aláírás  

 

Mellékletek 
1. A „szállítmányozói jótállás” biztosítási szerzıdés másolata  
2. A „felelısségbiztosítás” biztosítási szerzıdés másolata 
3. Az iparőzési engedély/koncesszió másolata 

 

V V V V V V V V V V V V V   Ezt a részt a Berger cég tölti ki  V V V V V V V V V V V V V 
Dátum Értékelte Megbízhatóság Határidık betartása Ügyfélvédelem Fellépés 

      
 


