Berger Logistik – România ( prezent prin partenerul său ECOMAX TRAILERS
Brașov – Făgărașului nr.59
Tel.: +40.784.325.529
E-mail: alex.hosu.@ecomax-trailer.ro
https://ecomax-trailer.ro/companie/servicii-transport-logistica/

Căutăm parteneri de transport pentru traficul de marfă în comunitate EU.
Berger Logistik GmbH este o companie austriacă de transport și logistică situată în Wörgl / Tirol Austria care
a fost fondată încă din 1961. Pentru a ne sprijini clienții pe termen lung în ideile și planurile lor de extindere,
suntem întotdeauna în căutare de parteneri de încredere pentru traficul de marfă pe care îl desfășurăm la
nivel european.

OFERIM
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Portofoliu stabil de clienți.
Cooperare serioasă și corectă.
O echipă cooperantă și disponibilă.
Plăți la timp pentru a asigura un flux de lucru stabil.
Dată promptă a plății - la 14 zile ( de două ori pe lună )
Întoarcerea în țara de origine a șoferilor în urma unei solicitări către dispecer.
Plata oricărui kilometru condus (plin și gol).
Număr redus de kilometri fără încărcătură.
Preluarea costurilor de tip: feribot, poduri, legături feroviare.
dacă este solicitat de disponentul BL!!!
Acord contractual pentru ambele părți.
2 stații proprii de carburant.
Stație service proprie pentru toate mărcile.
Dispecerat în limba română, maghiară, germană, engleză, italiană, spaniolă, franceză
dar și altele.
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Echipamente – GPS – Combustibil
GRATIS
GRATIS

FUELCHIP - Pentru stațiile noastre de combustibil partenere din Wörgl & Hörbranz - prețul de combustibil
mai ieftin pentru partenerii noștri
SERVICIUL 24 CARD BANCAR DE URGENȚĂ - încărcarea imediată în caz de urgență, de fiecare dată când
este posibil (numai atunci când acoperirea contului este adecvată). Card Mastercard preplătit pentru a retrage
bani de la bancomat sau pentru a efectua plăți cu cardul.

GRATIS

SMARTPHONE cu posibilitate de a scana documente direct la locul de încărcare / descărcare și de a
trimite fotografii de la produsele deteriorate sau în caz de accident. - permite plăți mai rapide.

SISTEM GPS
Modul GPS Styletronic, cu autentificare personală și posibilitatea de a primi fotografii de pe smartphone-uri
COSTURI: 15 €, - / lună / camion - perioada minimă de contract de 12 luni.

Trailer
BERGERecotrail semiemorcă cu prelată - anul de fabricație 2016 sau mai nou.
Echipat complet cu 34 de europaleți, 32 de protecții pentru margini, preșuri antiderapante, 2 traverse de asigurare marfă și 5 rânduri
scânduri laterale de aluminiu, 16 chingi asigurare marfă, 1 cablu vamal.
Verificare și întreținere cel puțin la 3 luni. La utilizarea normală a anvelopelor, a discurilor de frână, a plăcuțelor de frână și la
utilizarea normală a tuturor celorlalte piese de uzură, costurile vor fi suportate de BERGER Logistik. Incl. TÜV o dată pe an.

CHIRIE semiremorcă:

€ 520 / lună
asigurare obligatorie și casco cu franșiză de 1000 € (pentru fiecare caz de daună), cost 130, € / lună

CUMPĂRARE: Semiremorci noi și folosite, disponibile mereu - pentru o ofertă vă rugăm să contactați:
alex.hosu@ecomax-trailer.ro sau +40.784.326.629

CUMPĂRARE semiremorcă prin sistem de rate:

Începând de la 370, € -- pe lună – a se vedea exemplele
( în funcție de avans și de perioada de finanțare aleasă )
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Exemplul 1:
Remorcă BERGERecotrail NOUĂ (An de fabricație 2020) prelată și echipamente conform standardului BERGER Logistik
Preț: 26.500 Euro ( Factură externă fără tva )
Remorcă în 3 axe, echipament din oțel ușor - prelată cu acoperiș decopertabil - BERGERecotrail - Modell SAPL 24LTn - complet echipat cu: 34 de europaleți,
32 de protecții pentru margini, antiderapante, 2 bare aluminiu pentru asigurare marfă și 4 rânduri de scânduri laterale din aluminiu, 16 centuri de siguranță,
cablu vamal, pe toată durata contractului. Echipamentele pot fi cumpărate în condiții speciale după perioada de contract.

48 sau 60 rate lunare

Preț rată - între 370 și 450 euro ( în funcție de
avans și de perioada de finanțare aleasă )

Angajament contractual cu BERGER Logistik pe durata contractului! La neexecutarea contractului, toată suma rămasă se plătește imediat! Toate
costurile pentru reparații, piese de uzură, daune care nu sunt acoperite prin asigurarea Casco, verificările efectuate anual de inspecție tehnică
(TÜV) trebuie acoperite de către cumpărător! Plata mai devreme a valorii reale rămase este posibilă de fiecare dată! Semiremorca va rămâne
proprietatea BERGER Logistik până la plata integrală de către cumpărător.

Exemplul 2:
Remorcă BERGERecotrail SECOND-HAND (An de fabricație 2016) prelată și echipamente conform standardului BERGER Logistik
Preț: 15.000,-- * prețul depinde de luna de înregistrare
Remorcă în 3 axe, echipament din oțel ușor - prelată cu acoperiș decopertabil - BERGERecotrail - Modell SAPL 24LTn - complet echipat cu: 34 de europaleți,
32 de protecții pentru margini, antiderapante, 2 bare aluminiu pentru asigurare marfă și 4 rânduri de scânduri laterale din aluminiu, 16 centuri de siguranță,
cablu vamal, pe toată durata contractului. Echipamentele pot fi cumpărate în condiții speciale după perioada de contract.

24 rate lunare
Taxe vehicul
Asigurare
Full casco
Full casco

€ 635,00

TOTAL

€ 45,60
€ 0,51
€ 83,89 - franșiză € 1000,-- per caz de daună
€ 168,00 - fără participare proprie
€ 765,00 - cu capital propriu
€ 803,00 - fără capital propriu

Angajament contractual cu BERGER Logistik pe durata contractului! La neexecutarea contractului, toată suma rămasă se plătește imediat! Toate
costurile pentru reparații, piese de uzură, daune care nu sunt acoperite prin asigurarea Casco, verificările efectuate anual de inspecție tehnică
(TÜV) trebuie acoperite de către cumpărător! Plata mai devreme a valorii reale rămase este posibilă de fiecare dată! Remorca va rămâne
proprietatea BERGER Logistik până la plata integrală de către cumpărător.
Varianta 3 – Semiremorcă nouă BERGERecotrail

În cazul semiremorcilor second-hand, tarifele pot fi personalizate individual, se poate prelungi
durata.
Angajamentul contractual va fi prelungit automat.
PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE SAU OFERTE INDIVIDUALE VĂ RUGĂM
CONTACTAȚI:
alex.hosu@ecomax-trailer.ro
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CĂUTĂM
●
Camioane ( Euro 6) cu clasa de emisii cea mai scăzută posibil.
●
Semiremorci ultraușoare, preferabil „BERGERecotrail”
(de la noi puteți cumpăra sau închiria semiremorci second-hand sau noi, disponibile în orice
moment.)
•
Acces și comunicare cu șoferul dumneavoastră.
•
Licență și asigurare CMR valabile (min. 150.000 €/daună, oricâte evenimente pe an!)
•
Atesatare ADR, utilă dar nu este obligatori.
•
Șoferi prietenoși și motivați.
•
Persoana de contact motivată și competentă în cadrul companiei dumneavoastră.

Dacă v-am stârnit interesul și sunteți interesați de un parteneriat pe termen lung și echitabil, atunci vă rugăm să completați
chestionarul anexat sau să ne trimiteți informațiile dvs. de contact prin e-mail la: alex.hosu@ecomax-trailer.ro

PROGRAM DE PARTENERIAT PENTRU FIRME DE TRANSPORT
Pentru clienții noștri, conectăm țările și piețele din sud: Spania, Franța și Italia cu cele din nord: Suedia, Norvegia și
Insulele Britanice, de-a lungul drumurilor europene. Germania, țările Benelux, Austria și Elveția
sunt zonele preponderente. În est suntem prezenți din Polonia în România și Bulgaria.
Pentru activitățile noastre de transport zilnic folosim propria flotă și flotele partenerilor noștri. În mod ideal, ne place să intrăm în
cooperare pe termen lung și oferim vehiculelor partenerului la fel de multă atenție precum propriilor vehicule.
Puteți deveni partenerul nostru cu un ansamblu sau cu mai multe.
Dacă doriți să colaborați folosind doar capul tractor vă vom pune la dispoziție o semiremorcă BERGERecotrail din propriul parc,
echipată pentru misiunile noastre.
Prețurile corecte și plățile punctuale sunt desigur ceea ce ne caracterizează.
În plus, oferim serviciile celorlate companii din grupul BERGER (service, reparații, realimentare etc.).

Colaborare cu semiremroc BERGERecotraili în chirie.

Întotdeauna avem la dispoziție un număr de semiremorci ușoare BERGERecotrail, disponibile în condiții favorabile pentru partenerii
noștri.

BERGER FAHRZEUGTECHNIK (producătorul de semiremorci BERGERecotrail) ESTE UN MEMBRU AL GRUPULUI ȘI ESTE
LOCAT DE ASEMENEA ÎN RADFELD-AUSTRIA.
Acolo, producem cele mai noi produse de înaltă tehnologie: semiremorci ușoare realizate din oțel de o granulație fină de cea mai
înaltă calitate, cu o greutate redusă și capacitate crescută de încărcare pentru servicii de transport mai bune și consum redus de
combustibil. Plus, vehicule speciale pentru desfășurarea individuală, cum ar fi transportul de băuturi și cherestea și transportul de
oțel și aluminiu, inclusiv certificatul XL. Astfel, sunteți echipat în mod corespunzător conform normelor stricte prevăzute de lege.
Suntem bucuroși să vă fim de ajutor dacă doriți să adăugați aceste produse de primă clasă în condiții favorabile flotei dvs. de
camioane.
Pentru informații suplimentare, accesați https://ecomax-trailer.ro/ web site-ul partenerului nostru din România.

VEHICULUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN CONEXIUNE DIRECTĂ CU DEPARTAMENTUL NOSTRU DE LOGISTICĂ
Folosim o tehnologie IT de ultimă oră care ne permite să fim în contact strâns cu clienții noștri, mulți dintre ei apreciind o astfel de
comunicare rapidă și precisă. Acesta este motivul pentru care preferăm să monitorizăm flota de vehicule cu mijloace electronice, cel
puțin folosind raportări continue despre procesul de transport și posibile perturbări. Deoarece calitatea serviciilor noastre este ghidul
nostru.
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Chestionar pentru viitorii parteneri de transport BERGER Logistik
BERGER pune o valoare deosebită pe relația bazată pe colaborarea cu partenerii de transport. Companiile de transport care lucrează
pentru noi sunt selectate conform unor criterii stricte de calitate și le sunt prezentate standardele de calitate ale Berger Logistik prin
consultare și instruire periodică. Corectitudinea și serviciile de înaltă calitate constituie baza unui parteneriat pe termen lung și de succes.

Informații referitoare la companie:
Denumire companie
Adresa
Țara

Cod poștal

Oraș

E-Mail

Telefon

Website

Telefax

Nr. TVA

Companie nr.

Contact

Poziția

Sucursale existente:
□ DA

□ NU

Locație

Sunt folosiți subcontractanți:
□ NU

□ DA rareori

□ DA de obicei

□ DA exclusiv

Certificări:
□ ISO 9001

□ ISO 14001

□ SQAS

□ IFS

□ ALTELE

Licență EU - Transport disponibilă:
□ DA (copie inclusă)

□ NU

Număr vehicule proprii:
marca

Euro-class

□6

□ EEV 5 4 3

Remorcă BERGERecotrail proprie disponibilă:
□ DA

□ NU

cantitate

Transporturi ADR posibile / Echipamente disponibile:
□ DA

□ NU

Card de combustibil disponibil:
□ DA

□ NU

Tip card

Taxe de autostradă disponibile prin:
□ DKV

□ EUROSHELL

□ UTA

□ ROUTEX

Asigurarea de răspundere civilă a transportatorului în conformitate cu reglementările CMR disponibile:
□ DA (copie inclusă)

□ NU

□ suma asigurată

Tipul autorizației /concesiunii:
□ DA (copie inclusă)

□ NU

înregistrarea MiLoG implementată pentru Germania:
□ DA (copie inclusă)

□ NU
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Odată cu semnarea acestui formular, confirmați și următoarele puncte:
1.. Utilizați numai vehicule adecvate pentru transport, care respectă toate reglementările legale și oficiale și care au toate
licențele de transport necesare, care sunt obligatorii pentru executarea comenzilor de transport. Lucrările de întreținere și
service corespunzătoare aferente camioanelor dvs. trebuie să fie efectuate conform unei planificări de întreținere
documentate și anticipative.
2. Utilizați șoferi pentru transporturi doar dacă aceștia au dreptul să efectueze transporturile în conformitate cu reglementările
țărilor în cauză, în special acele reglementări care detaliază angajarea străinilor.
3. Toți șoferii angajați primesc o instruire periodică de către angajator și există o interdicție valabilă în ceea ce privește
consumul de alcool și droguri în cadrul companiei.
4. Următoarele se aplică în plus pentru transporturile din, către, prin și în interiorul Germaniei: (Legea germană împotriva
angajărilor ilegale în transportul de marfă = GüKBillBG):
a) Trebuie să aveți licențele de transport și autorizațiile necesare în conformitate cu §§ 3,6 lege de transport de mărfuri
(GüKG) și următoarele. (permis, eurolicenșă, autorizații din țări terțe, autorizații CEMT).
b) Trebuie să angajați șoferi străini din țări terțe care au permisul de muncă necesar. Trebuie să vă asigurați că șoferii au un
certificat oficial și o traducere certificată oficial în limba germană în conformitate cu §7b secțiunea 1 clauza 2 GüKG și
următoarele. și că le au asupra lor în timpul fiecărei călătorii.
c) Vi se cere să transmiteți părții contractante toate documentele obligatorii la cererea părții contractante pentru inspecție.
d) Trebuie să includeți această obligație de a prezenta documente și celelalte obligații menționate mai sus în contractul de
transport de marfă cu transportatorii de marfă care lucrează pentru dvs. și puteți angaja doar transportatori de marfă care
îndeplinesc în mod fiabil cerințele de la §§ 3,6 și 7b GüKG și următoarele . Trebuie să verificați dacă transportatorul de
marfă care lucrează pentru dvs. respectă aceste reglementări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, pentru colaborarea cu BERGER Logistic putem să începem colaborarea prin trimiterea
documentelor si informațiilor de mai jos:
Ce pași trebuie să urmați pentru a deveni colaboratorul nostru?
- Firma Dvs. trebuie sa fie inregistrată in Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI).
- Necesarul de documente și informații necesare pentru colaborare (copii scanate pe mail) este:
1. DOCUMENTE FIRMA:
- CUI + TVA,
- banca + contul + codul SWIFT
- licența mare
- copie înregistrare MiLog
2. DOCUMENTE CAP TRACTOR:
- talonul,
- licența mică
- CASCO,
- RCA,
- asigurare CMR pe cap tractor - min. 150.000 Euro (număr nelimitat de evenimente pe an!)
3. DOCUMENTE SOFER:
- CI,
- Permisul de conducere
4. INFORMATII DISPECER:
- datele de contact (Nume-Prenume, telefon, email, fax)
Sunt de acord cu faptul că atât Berger cât și reprezentații acestuia adună și stochează informații despre acuratețea acestor
declarații:

☒ DA ☐ NU
Ștampila și semnătura

Nume
Data

Vă rugăm să returnați formularul completat și documentele necesare la adresa e-mail:
alex.hosu@ecomax-trailer.ro
Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la +40 784 326 629
Video de prezentare în limba germană.
Click aici.
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