MAHART CONTAINER CENTER Kft.

2019. ÉVI TERMINÁLI DÍJSZABÁS

Érvényes: 2019. január 1-től 2019. december 31-ig.

MAHART CONTAINER CENTER Kft. – 2019. ÉVI DÍJSZABÁS

Díjak EUR-ban

TERMINÁLI SZOLGÁLTATÁSOK

20' konténer

21'-45' konténer

1. Üres konténerek emelési díja:

25,00 EUR/emelés

25,00 EUR/emelés

2. Rakott konténerek emelési díja:

35,00 EUR/emelés

35,00 EUR/emelés

3. Felső konténerkereten túlnyúló, rakott open top konténerek emelési díja:
Veszélyes, ADR/RID áruval rakott, illetve veszélyes áru bárcával ellátott, üres,
4.
tisztítatlan konténerek esetén az emelési felár:
5. ISO szabvány SWAP/WAB csereszekrény emelési díja

100,00 EUR/emelés

100,00 EUR/emelés

+6,00 EUR/emelés

+6,00 EUR/emelés

I. EMELÉSI DÍJAK

40,00 EUR/emelés

6. ISO szabvány "P" daruzható félpótkocsi emelési és transzfer díja
7. Nem ISO szabvány egységrakományképző eszköz emelése:

50,00 EUR/félpótkocsi
csak külön megállapodással.

II. TÁROLÁSI DÍJAK
1. Üres konténerek tárolási díja:

4,00 EUR/naptári nap

8,00 EUR/naptári nap

2. Rakott konténerek tárolási díja:
Az első három naptári nap díjmentes (beleértve a vonat/tehergépkocsi terminálra érkezésének napját is).

3.

4 - 10 naptári napig a tárolási díj, naponként:

16,00 EUR/naptári nap

32,00 EUR/naptári nap

11 - 20 naptári napig a tárolási díj, naponként:

22,00 EUR/naptári nap

44,00 EUR/naptári nap

21. naptári naptól a tárolási díj, naponként:

28,00 EUR/naptári nap

56,00 EUR/naptári nap

Rakott, vagy üres daruzható "P" félpótkocsik, WAB és SWAP csereszekrények tárolási díja:
Az első kettő (2) naptári nap díjmentes (beleértve a vonat/tehergépkocsi terminálra érkezésének napját is).

4.

3 - 4 naptári napig a tárolási díj, naponként:

20,00 EUR/naptári nap

5 - 14 naptári napig a tárolási díj, naponként:

30,00 EUR/naptári nap

15. naptári naptól a tárolási díj, naponként:

60,00 EUR/naptári nap

Veszélyes, ADR/RID áruval rakott, illetve veszélyes áru bárcával ellátott, üres, tisztítatlan konténerek tárolási díja (a terminál által
kezelt ADR/RID osztályokról kérjük, tájékozódjon előre):
Az első kettő naptári nap díjmentes (beleértve a vonat/tehergépkocsi terminálra érkezésének napját is).
3 - 7 naptári napig a tárolási díj, naponként:

22,00 EUR/naptári nap

44,00 EUR/naptári nap

8 - 14 naptári napig a tárolási díj, naponként:

28,00 EUR/naptári nap

56,00 EUR/naptári nap

15. naptári naptól a tárolási díj, naponként:

34,00 EUR/naptári nap

68,00 EUR/naptári nap

Vámáru 90 naptári nap utáni tárolása közvámraktári engedélyünk alapján lehetséges. A közvámraktári díj külön megállapodás részét
képezi.

III. KONTÉNER (rakott és üres), VASÚTI ÉS VÍZI FUVAROZÁSI DÍJAI
1. Vasúti elő és utófutás: Mahart Container Center (FOT) - Luka Koper (FOR) v.v.

csak külön megállapodással.

2. Vízi fuvarozási szolgáltatás az alábbi relációkban:
Mahart Container Center - Constanca v.v.
Mahart Container Center - Hafen Linz v.v.
Mahart Container Center - Ens / EHG Ensshafen v.v.
Mahart Container Center - Bécs/WienCont v.v.

csak
csak
csak
csak

külön megállapodással.
külön megállapodással.
külön megállapodással.
külön megállapodással.

IV. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
1. Vasúti kocsi beállítási díj (megrendelés alapján):

42,00 EUR/vasúti kocsi.

2. Vasúti fuvarlevél kiállításának költsége:

10,00 EUR/konténer.

3. Vasúti gyűjtő CIM fuvarlevél + kocsilista kiállításának költsége:

250,00 EUR/fuvarlevél.

4. Vám elé állítás díja (okmányok költsége nélkül):
5. Betárolás közvámraktárba:

8,00 EUR/konténer.
csak külön megállapodással.

A díjszabás és a díjak 2019. január 1-től 2019. december 31-ig hatályosak.
Díjaink az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Forintban történő elszámolás esetén a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes
MNB deviza középárfolyamot alkalmazzuk.
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MAHART CONTAINER CENTER Kft. – 2019. ÉVI DÍJSZABÁS

Díjak EUR-ban

TERMINÁLI SZOLGÁLTATÁSOK

20' konténer

21'-45' konténer

IV. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
6. Vámszemléhez konténerből nem veszélyes, palettás/dobozos/zsákos áru ki- és berakása (emelési díjakkal, zár nélkül):
Szúrópróbaszerű vámvizsgálat esetén kézi vagy gépi rakodással:

100,00- EUR/konténer.

100,00- EUR/konténer.

Szúrópróbaszerű vámvizsgálatnál kézi és gépi együttes rakodás esetén:

150,00- EUR/konténer.

150,00- EUR/konténer.

Tételes vámvizsgálat esetén kézi vagy gépi rakodással:

195,00- EUR/konténer.

195,00- EUR/konténer.

Tételes vámvizsgálatnál kézi és gépi együttes rakodás esetén:

285,00- EUR/konténer.

285,00- EUR/konténer.

7. MCC biztonsági zár:
14,00- EUR/zár.
Terminálon konténerből szabvány EUR raklapos nem veszélyes áru gépi
8. átrakása tehergépkocsira (területfoglalási, targoncahasználati díjakkal, zár
120,00- EUR/konténer. 195,00- EUR/konténer.
nélkül):
Terminálon konténerből dobozos/zsákos nem veszélyes, homogén
9. csomagolású áru kézi átrakása tehergépkocsira (területfoglalási, rakodási
210,00- EUR/konténer. 320,00- EUR/konténer.
díjakkal, zár nélkül):
10. Terminálon konténerből nem szabvány raklapos, vagy veszélyes áru kirakása, átrakása tehergépkocsira:
csak külön megállapodással.
11. Terminálon üres konténerbe áru berakása, átrakása tehergépkocsiról:

csak külön megállapodással.

12. Hűtőkonténerek tesztelése:

csak külön megállapodással.

13. Rakott hűtőkonténerek tárolása, hűtése:

csak külön megállapodással.

14. Közúti fuvarozás belföldön normál vagy oldalrakodós (Klaus) tehergépkocsival:
csak külön megállapodással.
15. Javítás és egyéb javítással kapcsolatos szolgáltatások:
csak külön megállapodással.
Előzetes egyeztetés alapján terület biztosítása árurakodásra, és egyéb, termináli területen végzett tevékenységre (takarítási
16.
költség nélkül):
első 4 óra:
100,00- EUR/első 4 óra.
4. óra után, minden megkezdett óránként:

30,00- EUR/óra.

17. Rakodáshoz konténerjáró targonca (2,8 t) biztosítása (kezelővel):

50,00- EUR/óra.

18. Rakodáshoz nehéz villástargonca (5 t -13,6 t) biztosítása (kezelővel):

110,00- EUR/óra.

19. Vám szolgáltatások:
20. ADR/RID veszélyességi bárca felhelyezése (matrica költséggel együtt),
bárcánkként:
21. ADR/RID veszélyességi bárca eltávolítása konténerről bárcánkként:
22. Konténer mosása tehergépkocsi alvázon (emelés nélkül):
23. Konténer mosása tárolótéren (emeléssel):
24. Terminálon hajóstársasági konténer megtekintése vezetővel előre egyeztetett
időpontban (emelési költség nélkül):
25. Terminál területén közúti tehergépjárművel konténer felvételi vagy leadási
rendelkezés nélküli várakozás, parkolás díja:
26. Terminál személygépkocsi parkolójában a termináli ügyintézés idejét
meghaladó, vagy nem ügyintézéssel kapcsolatos parkolás díja:
27. SOLAS-VGM előírás szerinti mérlegelés díja, amennyiben a mérlegelési
megbízás a konténer közúti beérkezés előtt a terminál rendelkezésére áll:
28. SOLAS-VGM előírás szerinti mérlegelés díja, amennyiben a mérlegelési
megbízás idejében a konténer már a terminálon van tárolva:
29. SOLAS-VGM előírás szerinti mérlegelés díja, nem termináli átrakási
forgalomban közlekedő konténert mérlegelése esetén:
30. Termináli terület engedély nélküli foglalása, tevékenység végzése
31. Vasúti és vízi infrastruktúra kezelési díja

csak külön megállapodással.
30,00- EUR/matrica.

30,00- EUR/matrica.

20,00- EUR/matrica.

20,00- EUR/matrica.

35,00- EUR/konténer.

35,00- EUR/konténer.

60,00- EUR/konténer.

60,00- EUR/konténer.

15,00- EUR/alkalom.

15,00- EUR/alkalom.

10,00- EUR/megkezdett óra.
1,50- EUR/megkezdett óra.
30,00- EUR/konténer.

30,00- EUR/konténer.

85,00- EUR/konténer.

85,00- EUR/konténer.

30,00- EUR/konténer + 30,00- EUR/konténer +
2×rakott emelés.
2×rakott emelés.
4,00- EUR/m2/óra.
8,00- EUR/alkalom.

Budapest 2018. December 28.
A díjszabás és a díjak 2019. január 1-től 2019. december 31-ig hatályosak.
Díjaink az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Forintban történő elszámolás esetén a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes
MNB deviza középárfolyamot alkalmazzuk.
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