فُزست مسارک مًرز ویاس جُت قیمت گذای کاالَای يارزاتی
رزیف

عىًان

1

مجًس ثبت سفارش

2

پیص فاکتًر

تًظیحات

تاییس

(پزيفزما – )Proforma
3
4

فاکتًر ذزیس ()Invoice
پزياوٍ سبش گمزکی
زارای تارخ تزذیص

ممًُر بٍ مُز باوک باضس
(زر صفحٍ ايل قسمت جمع عًارض زریافتی زاذل کازر سمت پاییه صفحٍ
تارید ضمسی قیس ضسٌ باضس .زر غیز ایىصًرت میبایست رسیس مًقت پزياوٍ
الکتزيویکی کٍ زر آن تارید ذزيج قیس گززیسٌ است)

وکتٍ :مبلغ ارسی قیس ضسٌ زر فاکتًر میبایست با مبلغ قیس ضسٌ زر پزياوٍ سبش بزابز باضس ،زر غیز ایىصًرت حتما علت
تًظیح زازٌ ضًز.
5

باروامٍ حمل ذارجی

6

اعالمیٍ تامیه ارس

7

اسىاز ياریش ارس

8

کارمشزَای باوکی

9

بیمٍ وامٍ

10

کارمشزَای ثبت سفارش

(زر صًرتیکٍ حمل با ذزیسار بًزٌ باضس FCA ،FOBي )FAS
(زرج ضمارٌ ثبت سفارش/ضمارٌ حًالٍ ،مبلغ ارسی ،تارید ياریش ارس ي مبالغ
ریالی کل حًالٍ ارسالی ممًُر بٍ مُز باوک عامل ظزيری است)
(مطابٍ بىس  7مًارز مزتبط با پزيوسٌ اعم اس ضمارٌ ثبت سفارش یا ضمارٌ
حًالٍ زرج گزززَ ،مچىیه با تًجٍ بٍ ضزایط تحزیم زر صًرت پززاذت َشیىٍ
وقل ي اوتقال ارس بصًرت ارسی ي کسز اس حًالٍ اذذ وامٍ ضمارٌ  61786مًرخ
 1398/9/25اس باوک عامل ظزيری است)

11
12

اسىاز حق تًقف
ي تزذیصیٍ

ارائٍ اسىاز بٍ ضکلی باضس کٍ تعساز ريسَای حق تًقف زر آن قابل تطریص
باضس ي مًارز مزتبط با پزيوسٌ اعم اس زرج ضمارٌ باروامٍ/ضمارٌ ثبت سفارش
ي  ...ظزيری است

اسىاز مزبًط بٍ اوبارزاری ي
ذسمات بىسری

13

َشیىٍ استاوسارز

قبط مزبًط بٍ پززاذت

14

َشیىٍ باسرسی

ارایٍ گًاَی باسرسی مزتبط با پزيوسٌ ي فیص َای پززاذتی

15

َشیىٍ آسمایطگاٌ

16

عًارض يسارت راٌ

17

باروامٍ حمل زاذلی

18

سایز مًارز مزتبط
وکتٍ مُم :کلیٍ اسىاز ارائٍ ضسٌ میبایست ذًاوا بًزٌ ي قابلیت ارتباط با بزگ سبش ي یا پیص فاکتً ي یا فاکتًر را
زاضتٍ باضىس زر غیز ایىصًرت بٍ عىًان سىس وامزتبط ضىاذتٍ ضسٌ ي مىظًر ومیگززوس.

