Listă de prețuri pentru PLATFORMA TRANS.EU valabilă începând cu 30.04.20211

PUBLIC FREIGHT EXCHANGE
Bursa Trans.eu permite publicarea ofertelor de mărfuri / vehicule disponibile către
comunitatea Trans.eu și acceptarea tranzacțiilor.

ABONAMENTUL LA
BURSA TRANS.EU
include 2 stații de lucru active (User TransID) incluse în
prețul abonamentului pentru Oﬃce TransID

TAXĂ STANDARD PENTRU O STAȚIE DE LUCRU ACTIVĂ
ADIȚIONALĂ CU ACCES LA BURSA TRANS.EU PENTRU
UTILIZATORII LINIEI TFF SAU TFS*
* Taxa va ﬁ percepută pentru al treilea cont și pentru ﬁecare cont ulterior al unui
Utilizator Derivat (User TransID) care a fost conectat într-o anumită perioadă de
facturare și în momentul sau înainte de momentul conectării i s-a atribuit linia de
produse TfS sau TfF Utilizatorului (Oﬃce TransID)

390 RON
net lunar

84 RON

net lunar pentru fiecare
stație de lucru

Reducere pentru plata ABONAMENTULUI
în avans pentru un an.
ATENŢIE! Expeditorul nu este obligat să cumpere un
abonament. El poate colabora GRATUIT cu transportatorii
săi în cadrul grupurilor create în modulul colaboratori.

10%

1
pentru Clienții cu contracte încheiate înainte de data de 30.04.2021 noua Listă de Prețuri este valabilă de la data 01.06.2021.

PRIVATE CARRIER SOURCING
Trans for Carrier - TfC, Trans for Forwarder - TfF, Trans for Shipper - TfS
Servicii adiționale care automatizează gestionarea transportului rutier, disponibile pe Platforma
Logistică Trans.eu (în afara Bursei Trans.eu).

Pentru acceptarea transporturilor de mărfuri.
Taxă aplicabilă celui care acceptă Transportul de marfă.

No Touch
Load

Best Carrier
Load

Taxa pentru Marfa acceptată publicată în
Rute Fixe.

Taxă pentru Marfa acceptată publicată în
cadrul Grupurilor.

PENTRU ABONAȚII
BURSEI TRANS.EU
PENTRU CEILALȚI

PENTRU ABONAȚII
BURSEI TRANS.EU
PENTRU CEILALȚI

0,00 RON
2 RON

net pentru acceptare

0,00 RON
4 RON

net pentru acceptare

Smart Match
Load

Taxa pentru transportul de marfă acceptat
publicat cu utilizarea SmartMatch.

PENTRU ABONAȚII
BURSEI TRANS.EU
PENTRU CEILALȚI

0,00 RON
1%
din valoarea transportului de marfă
pentru Acceptat (min. 3 RON - max. 10 RON)

SERVICII SUPLIMENTARE

Load monitoring

Taxă pentru afișarea locației (geolocalizării) mărfurilor (în cadrul
instrumentelor disponibile). Taxa este achitată de Client.

Regula „Slider”

Posibilitatea de a decide care dintre părțile tranzacției și în ce proporție va fi
suportată taxa “No-touch Load”

5 RON
net per Marfă

POLITICA DE REDUCERI

REDUCERI ALE PREȚURILOR

Full Flow Forwarder
Reducere FFF

Reducere oferită numai utilizatorilor liniei de produse TfF pentru executarea completă a transportului de marfă - de la acceptarea de la TfS / TfF
până la publicarea transportului de marfă (ca parte a Private Freight sau
SmartMatch Freight) până la acceptarea transportului de mărfuri publicat
de către TfF sau TfC.

Load Monitoring Carrier
Reducere LMC

Reducere pentru transportator sau expeditor pentru consimțământ și
partajarea monitorizării în cadrul Load Monitoring, la cererea clientului.
Reducerea diminuează microplățile acumulate într-o anumită perioadă de
facturare pentru „No-Touch Load”, „Best Carrier Load” sau „SmartMatch
Load”. Acest lucru nu se aplică partajării monitorizării prin aplicația mobilă
TransTask.

50%
din taxa percepută
pentru Acceptarea Tranzacției

2 RON
net pentru partajare

Logaritmul pe baza căruia se
calculează reducerea

Total Monthly Volume
Reducere TMV

Reducere lunară aplicată sumei totale acumulate în perioada de decontare
a tuturor plăților lunare. Se calculează automat folosind funcția
logaritmică.
Baza de calcul TMV nu include abonamentul anual pentru Bursa Trans.eu și
TAXELE ADIȚIONALE pentru SEATS.

= 25% *
log10(X/(n * FE))
unde:
X - reprezintă plăți acumulate în
perioada de decontare
cu o valoare nu mai mică de 345 *
n - numărul de unități/sucursale
într-o singură factură
Fe - valoarea unitară a
abonamentului pentru Bursa Trans.eu

