
 

 

Road Network 
Kérdıív jövıbeni szállítási 

partnereinknek 

Berger Logistik GmbH Bahnhofplatz 1 | A-6300 Wörgl 
Tel.: + 43 (5332) 71170– 0 | Fax: + 43 (5332) 71170– 93000 
office@berger-logistik.com        |  www.berger-logistik.com 

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  lévıtanácsadással  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. 

Céginformációk: 

Cég neve  

Cím  

Ország  Irányítószám  Helyiség  

E-Mail  Telefon  

Website  Telefax  

Adószám  Cégszám  

Kapcsolattartó  Beosztás  

Meglévő fióktelepek: 

☐ IGEN ☐ NEM telephelyek  

Alkalmaznak további alvállalkozókat: 

☐ NEM ☐ Igen, ritkán ☐ Igen, gyakran ☐ Igen, kizárólag 

Engedélyezések: 

☐ ISO 9001 ☐ ISO 14001 ☐ SQAS ☐ IFS ☐ egyebek               

EU szállitási engedély rendelkezésre áll: 

☐ IGEN (mellékeljen / küldjön egy példányt) ☐ NEM 

Saját jármővek száma: 

 márka  Euro-class ☐ 6       ☐ EEV 5 4 3 

Rendelkezésre áll saját BERGERecotrail félpótkocsi: 

☐ IGEN ☐ NEM numar  szam  

ADR szállítás lehetséges / a felszerelés rendelkezésre áll: 

☐ IGEN ☐ NEM 

Üzemanyag kártya rendelkezésre all: 

☐ IGEN ☐ NEM melyik cégtől  

Útadó fizetö berendezések: 

☐ DKV ☐ EUROSHELL ☐ UTA ☐ ROUTEX ☐ egyebek               

Rendelkezik a CMR rendelkezések szerinti szállítói jótállással: 
☐ IGEN (mellékeljen / küldjön egy 
példányt) ☐ NEM ☐ Versicherungssumme  

Felelısségbiztosítás a törvényes rendelkezéseknek megfelelıen: 

☐ IGEN (mellékeljen / küldjön egy példányt) ☐ NEM 

wimju
Stempel
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Az iparőzési engedély/koncesszió fajtája: 

☐ IGEN (mellékeljen / küldjön egy példányt) ☐ NEM 

Milog Németország bejelentkezés megvan: 

☐ IGEN (mellékeljen / küldjön egy példányt) ☐ NEM 

 
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 

Helység   

Dátum  

Pecsét és aláírás 
 
Mellékletek: 

1. EU szállitási engedély másolata  
2. A „szállítmányozói jótállás” biztosítási szerzıdés másolata   
3. A „felelısségbiztosítás” biztosítási szerzıdés másolata  
4. Az iparőzési engedély/koncesszió másolata  
5. Milog Németország bejelentkezés másolata  

Kérjük a kitöltött kérdıívet az alábbi faxszámra visszaküldeni 

road.network@berger-logistik.com 

fax 

+43 / 5332 / 71170-93810 

wimju
Stempel
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