29.03.2021 tarihinden itibaren geçerli TRANS.EU PLATFORM Fiyat Listesi1

PUBLIC FREIGHT EXCHANGE
Trans.eu yük borsası, mevcut yük ve araçların Trans.eu topluluğunda yayınlanarak
işlemlerin kabul edilmesine olanak tanır.

YÜK BORSASI ÜYELİK
ÜCRETİ
Abonelik ücretine dahil olan 2 aktif iş istasyonunu
(kullanıcıyı) kapsar.

KULLANICILARIN YÜK BORSASINA ERİŞİMİ İLE EK AKTİF İŞ
İSTASYONU (KULLANICI) İÇİN STANDART ÜCRET
TfF veya TfS HATTI*
*Ücret, Türev Kullanıcının 3. ve sonraki her hesabı için tahsil edilecektir.
(KullanıcıTransID) belirli bir fatura döneminde ve oturum açma anında veya öncesinde
oturum açan Kullanıcıya TfS veya TfF ürün serisi atanmış (Oﬃce TransiD)

aylık 59 € + KDV

17 € + KDV
net monthly
per workstation

Yıllık abonelik için peşin ödeme indirimi.
NOT! Yük sahipleri aboneliği satın almak zorunda değildir.
ÜCRETSİZ yüklenici modülünde oluşturulan gruplar
dahilinde taşıyıcıları ile çalışabilirler.
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10%

30.03.2021'dan önce yapılan sözleşmeleri olan Müşteriler için yeni Fiyat Listesi 01.05.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

PRIVATE CARRIER SOURCING
Trans for Carrier - TfC, Trans for Forwarder - TfF, Trans for Shipper - TfS
Karayolu taşımacılığı yönetimini otomatikleştiren ek hizmetler Trans.eu Platformunda mevcuttur
(Yük Borsası hariç).

Navlun kabulü için.

Yükü kabul eden tarafa ücretlendirilir.

BORSA KULLANICILARI İÇİN
No Touch
Load

Sabit Rotalar altında yayınlanıp kabul
edilen Navlun ücreti.

DİĞER KULLANICILAR İÇİN

0,00 €
1€

net kabul için

Best Carrier
Load

Gruplar altında yayınlanan ve kabul
edilen Navlun ücreti.

BORSA KULLANICILARI İÇİN

0,00 €

DİĞER KULLANICILAR İÇİN

1,50 €

net kabul için

BORSA KULLANICILARI İÇİN
Smart Match
Load

SmartMatch kullanılarak kaydedilmiş
kabul edilen Navlun ücreti.

DİĞER KULLANICILAR İÇİN

0,00 €
1,3%
net navlun kabul için
(min. 2 € - max. 10 €)

EK SERVİSLER

Yük takibi

Bir yükün konumunu (coğraﬁ konum) görüntüleme ücreti (mevcut
araçlar dahilinde). Ücret Sipariş Veren'den tahsil edilir.

Slider kuralı

İşlemin hangi tarafına ve hangi oranda yapılacağına karar verme
imkanı, "No Touch Load" seçeneği altındaki işlemlerin maliyetini
taşır.

1,10 €
net yük başına

İNDİRİM POLİTİKASI

İNDİRİMLER

Full Flow Forwarder
FFF indirimi

Load Monitoring Carrier
LMC indirimi

İndirim, yalnızca TfS / TfF tarafından kabulünden,
yükün (Özel Navlun veya SmartMatch Navlunun bir
parçası olarak) gönderilmesinden TfF veya TfC
tarafından yayınlanan bu yükün kabul edilmesine
kadar - Yükün eksiksiz elleçlenmesi için TfF ürün grubu
kullanıcıları için geçerlidir.
Sipariş Sahibinin talebi üzerine Yük Takibinin bir
parçası olarak onay ve izleme hükmü için taşıyıcı veya
nakliyeci için indirim mevcuttur. İndirim," No-touch
Load "için belirli bir fatura döneminde tahakkuk eden
mikro ödemeleri azaltır," En iyi taşıyıcı Yükü "Veya"
SmartMatch Yükü ". Bu, TransTask mobil uygulaması
aracılığıyla paylaşılan izleme için geçerli değildir.

50%
hesaplanan ücretin
Navlun Kabulü için

0,25 €
net her paylaşım için

İndirimin hesaplandığı
logaritma

Total Monthly Volume
TMV indirimi

= 25% *
log10(X/(n * FE))
Belirli bir fatura döneminde tahakkuk eden tüm aylık
ödemelerin toplamı üzerinden yapılan aylık indirim.
Logaritmik fonksiyon kullanılarak otomatik olarak
hesaplanır. TMV hesaplamasının temeli, Yük Borsası
için yıllık abonelik ücretini ve SEATS(ek kullanıcı) için EK
ÜCRETLERİ içermez.

X - fatura döneminde 345'ten az
olmayan bir tutarda tahakkuk eden
ödemeler *
n - bir KDV faturasındaki birim / şube
sayısı
Fe - Yük Borsası için abonelik ücretinin
birim değeri

