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Tisztelt Partnereink! 

 
 

Az elmúlt években jelentősen megemelkedett a göngyölegek kereskedelmi ára. Ezen okból a kölcsönös 

biztonság érdekében egy rendszert hoztunk létre. Az általunk kiépített szisztéma nagyban elősegíti és 

megkönnyíti mindenki számára a göngyöleg pontos mozgásának,cseréjének,károsodásának nyilvántartását. 

Ezúton felhívjuk azon személyek ( raktáros, áruátvevő,gépjárművezető) figyelmét akik ezen területen 

tevékenykednek, hogy a kívánt eredmény elérése érdekében az alábbi szabályokat szíveskedjenek betartani. 

 
 

Fuvarokmányok 

 

Az előre leegyeztetett fuvarszerződés alapján minden fel és-lerakodásnál a göngyöleg átadásáról és 

átvételéről szóló nyilvántartást vezetni kell, ami nem csak csere esetén érvényes. 

Figyelem! 

Az egyesével és a számlával visszaküldött göngyöleglistát nem áll módunkban elfogadni és jóváírni! Havi 

egyszeri alkalommal,egyben küldjék vissza. 

Az általunk kiállított havi göngyöleg elszámolást ellenőrizzék, és amennyiben eltér az Önök által vezetett 

nyilvántartástól, kijavítva és az eredeti okmányok csatolásával szíveskedjenek visszaküldeni. 

Figyelem! 

A fuvarszerződés alapján,ha maga a fuvar csak göngyöleg szállításáról szól (tehát áru nélkül) akkor is 

a fent említett követelményeket szíveskedjenek betartani. 

 
A fuvarokmányok kitöltésénél kérjük a túraszám feltűntetését! 

 
 

Göngyöleg elszámolás 

 

A havi összegzést automatikusan feltűntetjük az Önök számláján. Telephelyünkre történő göngyöleg 

beszállítása esetén automatikusan jóváírásra kerül, ezen okból ezekről nem kell átvételi elismervény. Ha a 

fuvarmegbízáson szerepel ,hogy nincs szükség göngyölegcserére,abban az esetben is kell bizonylat. 

Amennyiben a fuvarmegbízáson nincs feltűntetve a túraszám, ilyen esetekben vegye fel a kapcsolatot 

fuvarszerezőnk egyikével. 

 

Követendő szabályok a göngyölegösszesítő beérkezése után 

 
Minden hónap 15.-ig elküldjük Önöknek az általunk vezetett göngyöleglistát. Ezt követően 14 nap áll 

rendelkezésre a kijavított lista visszaküldésére. Ha nem rendelkeznek eredeti fuvarokmányokkal, szíveskedjenek 

a fel és-lerakóhelyen annak megszerzésére. Amennyiben ezen időintervallumban nincs lehetőségük a kért 

okmányokat beszerezni és részünkre megküldeni, abban az esetben írásos formában 
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kérjük jelezzék az általunk megadott ügyintéző felé. Azonban, ha 14 napon belül semmit sem reagálnak 

automatikus számlakiállításra kerül sor. 

 
Göngyölegtípusok 

 
Euroraklap: 

A nemzetközileg elismert göngyölegtípus cseréje egy az egyhez történik. A csereraklap nem lehet 
nedves,törött,szennyezett,penészes,hiányos. Cserére alkalmas állapotban kell lennie. Ezen tulajdonságokat 
kérjük a cserénél vegyék figyelembe. Amennyiben a kritériumoknak nem megfelelő a cserére szánt raklap, 
azonnal jelezzék illetékes munkatársunk felé, későbbiekben a reklamációt nem áll módunkban elfogadni,nem 
kerül jóváírásra. 

 

 Euro húsipari műanyag szállítóláda,H1 raklap,düsseldorfi raklap: 

Ezek a göngyölegtípusok is automatikusan terhelésre kerül az Önök számára, ennek jóváírásához az átvevő 

bélyegzőjével és aláírásával ellátott dokumentum szükséges. Például szállítólevél,CMR..stb. 

 
Egyéb göngyölegtípusok: Cserére megfelelő állapotban kell lennie 

 

Végelszámolás 
 

Összesítés alapján egy kimutatást küldünk a végelszámolásról, amelyre kettő nap áll rendelkezésükre azaz az 

esedékes jóváhagyásra vagy elutasítására. Valamint további hét nap áll rendelkezésre a hiányzó fuvarokmányok 

pótlására. Amennyiben kettő napon belül nem érkezik semmiféle válasz az Önök részéről, könyvelésünk 

automatikusan számlát állít ki az Önök részére, a számlakiállítása után reklamációt nem fogadunk el. 

 
Árlista a kiszámlázandó göngyölegről: 

Euro raklap: 12,50 Euro 

E2 műanyag szállítóláda: 4,50 Euro 

H1 raklap: 42,00 Euro 

Düsseldorfi raklap: 6,50 Euro 

A könyvelési költség a Nettó számla összegének 5%-a. amely minimum 30 maximum 150 Euróig terjed. 

További kérdéseikre keressen bennünket bizalommal! 

Állunk rendelkezésére! 

 
 

Szívélyes üdvözlettel: 

Frigologo Lebensmittellogistik GmbH 

Tel.: 0043/(0)6212/4400-403;    

(Stand: 20.12.2021) 

 

Erweiterungen / Neues: Werden laufend unter www.frigologo.com/downloads Packmittelbestimmungen verlautbart. 
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