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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 29.07.2015 tarih ve 26/1831 sayılı belge
b) 11.09.2019 tarih ve 100033-732-19/2611 sayılı belge

İşletmemiz; ilgi duyurularda belirtilen tekrar sevk dolu konteyner taahhüdü uygulamasını
01.01.2022 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde
güncellemiştir.

Limanımızda gemiden tahliye edilen ve gemiye yüklenen tekrar sevk rejimine tabi dolu
konteynerlere ilişkin aşağıdaki tabloda belirtilen konteyner (Box) adedi üzerinden imzalanacak bir
yıllık sözleşmenin koşullarının yerine getirilmesi halinde aşağıdaki tablodaki indirimler
uygulanacaktır.

Tekrar sevk dolu konteyner adedi* 10.001 ve üzeri

 

  Uygulanacak indirim ve muafiyetler
Dolu konteyner gemiden tahliye 10.00 $
Dolu konteyner gemiye yükleme 10.00 $
Boş konteyner gemiden tahliye 8.00 $
Boş konteyner gemiye yükleme 8.00 $

Pabuç takma 2.00 $
Pabuç çıkarma 2.00 $

Dolu konteyner ardiye muafiyeti 14 gün
Boş konteyner ardiye muafiyeti 10 gün

Soğutma tertibatlı konteyener elektrik tedariki /
fişe takma-çıkarma / ardiye (İlk 3 gün) 25.00 $ /gün

Soğutma tertibatlı konteyner izleme (İlk 3 gün) 10.00 $ /gün

* Tabloda belirtilen taahhüt adedi tekrar sevk konteyner adedi üzerinden hesaplanacak olup; aynı konteynerin bir
tahliye + bir yükleme hareketi 1(Bir) Box olarak sayılacaktır.

Sözleşme 1 yıllık olarak uygulanacak olup, sözleşme imzalamak isteyen müşterilerimiz 31.01.2022
tarihine kadar başvurmaları halinde yukarıdaki indirimlerden yararlanabilecektir.

Konunun tüm üyelerinize duyurulması hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

Johan Emiel L. VAN DAELE
Genel Müdür
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