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1. Bevezetés 

A BOBO Jármőjavító, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban BOBO Kft.) 
által belföldi forgalomban fuvarozott küldeményeknél a fuvarozási szerzıdésre az 
Árufuvarozási Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) feltételeit is figyelembe kell 
venni. 

Az Üzletszabályzat a fuvarozási szerzıdések vonatkozó jogszabályokban nem szabályozott 
részletes feltételeit tartalmazza.  

A BOBO Kft. szolgáltatásainak díját, a díj megállapításának módját és feltételeit a Díjszabás 
tartalmazza, mely nem része az Üzletszabályzatnak. 

A fuvarozáshoz kapcsolódó részletes eljárási szabályokat az Eljárások Győjteménye 
tartalmazza, mely nem része az Üzletszabályzatnak. 

Az Üzletszabályzat, a Díjszabás és az Eljárások Győjteménye a BOBO Kft. honlapján 
(www.bobokft.hu) hozzáférhetı, a társaság székhelyén (3528 Miskolc, Csele utca 10.) és 
árufelvételi helyein megvásárolható. 

A BOBO Kft. a fuvarozási díjat a következı tételek alapján határozza meg: 

a) a fuvarozási útvonalon érvényes Hálózati Üzletszabályzatban meghatározott 
pályahasználati díjak és szolgáltatási díjak; 

b) a fuvarozáshoz kapcsolódó szolgáltatások költségei. 
A Díjszabás a BOBO Kft. Árufuvarozási Üzletszabályzata alapján megkötött belföldi 
fuvarozási szerzıdésekre érvényes. Az Üzletszabályzattól eltérıen, keretszerzıdés alapján 
végzett fuvarozásra a keretszerzıdés elıírásait is figyelembe kell venni. 

2. Általános elıírások 

A BOBO Kft. megrendelés esetén a visszaigazolásban, illetve külön ajánlatkérés esetén 
ajánlatában 5 napon belül közli a fuvarozási díjat. 

A Díjszabásban szereplı díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák, Forintban (HUF) 
vannak megadva. A fizetés pénznemeként a BOBO Kft. csak Forintot (HUF) fogad el. 

3. Díjszámítás 

3.1. A fuvardíj alapegysége és elemei 

A fuvardíj-számítás alapegysége a vonat. A fuvardíj elemei a következık: 

a) a vonat közlekedtetésének díja  
b) a BOBO Kft. által nyújtott szolgáltatások díjai. 

3.2. A vonatközlekedtetési díj számítása 

A vonat közlekedtetési díjat a BOBO Kft. a következı tételek alapján határozza meg: 

a) díjszabási távolság 
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A díjszabási távolságot a BOBO Kft. az állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történı 
elhelyezkedésére vonatkozó, a Hálózati Üzletszabályzatban közölt adatok alapján egész 
kilométerre kerekítve határozza meg. 

b) a vonat mőszaki paraméterei 
a. vonat hossza; 
b. a küldemény tömege; 
c. a kocsik saját tömege; 
d. a kocsik státusza (tulajdoni viszonyai). 
e. áruként feladott saját kerekein futó vasúti jármővek tulajdonságai 

c) a küldemény fuvarozásához kapcsolódó üresfutás költségei 

d) pályavasúti szolgáltatások díjai 
A pályavasúti szolgáltatások leírását, díjtételeit, a vonalszakaszok és állomások, szolgálati 
helyek kategóriába sorolását a Hálózati Üzletszabályzat tartalmazza. 

3.3. A szolgáltatási díj számítása 

A BOBO Kft. a fuvarozáshoz kapcsolódóan felmerült költségeit – a fuvarozás 
megrendeléskor, vagy ajánlatkéréskor megadott jellemzı paraméterei alapján – ajánlatába 
beépítve adja meg, illetve keretszerzıdésben rögzíti. 

4. Mellékdíjak 

A BOBO Kft. a következıkben felsorolt mellékdíjakat az Üzletszabályzatban és az Eljárások 
Győjteményében meghatározott esetekben jogosult felszámítani. 

4.1. Várakozási díj 

A várakozási díj mértéke 20.000 Ft / vonat / óra. 

4.2. Lemondási díj 

A lemondási díj mértéke 200.000 Ft / vonat. 

4.3. Mérlegelési díj 

A mérlegelési díj mértéke 7.500 Ft / kocsi. 

4.4. Értékbevallási díj 

Az értékbevallási díj mértéke 20.000 Ft / küldemény. 

 

5. További szolgáltatások díjai 

A BOBO Kft. által nyújtott további szolgáltatások díját (így különösen RK-engedély, futsi 
bizonylat biztosítása) egyedi megállapodásban kell meghatározni. 

 


