
حمل و نقل ون بار ایران
صورتحساب ارسال بار

 
با ون بار ایران سرعت و آرامش را تجربه کنید
 
 

خسارت ناشی از کافی نبودن بیمه کاال، طرح ترافیک و جرائم مربوط به بار به عهده صاحب کاال می باشد.

تاریخ صدور

۱۴۰۰/۴/۷

شماره حواله

۰۰۰۰۴۰۰۷۸۶

ساعت حرکت

۱۴

فرستنده / گیرنده

فرستنده

شرکت فناپ تک

گیرنده

آقای رحیمی

مبدا

تهران

مقصد

اصفهان

مشخصات راننده

نام راننده

حامد محمودی

شماره گواهینامه

طبق عکس گواهینامه

پالک

۸۳ ل ۶۲۷ ایران ۲۸

تصویر راننده
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مشخصات بار

شرح کاال

کاالی صنعتی-تجاری

وزن

۵۰۰ کیلو دستگاه کارتخوان

کرایه و هزینه حمل (ریال)

کرایه

۱۲/۵۰۰/۰۰۰

ارزش کاال

۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰لایر

بسته بندی

بعهده صاحب کاال

خدمات

طبق توافق پرداخت گردد

جمع کل

۱۲/۵۰۰/۰۰۰

مبلغ کرایه به حروف

یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان

مانده کرایه در محل

یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان

دفاتر شرکت

شعبه مرکزی

تهران شهرری سه راه تقی اباد . نرسیده به کارخانه مارگارین سمت چپ جاده. پارکینگ ون بار 09128097786

توضیحات

(فرستنده و راننده گرامی، لطفا مندرجات بارنامه را مطالعه و کنترل نماد و پس از تطبیق همه موارد اقدام به بارگیری کنید. ۲ (این بارنامه از لحظه قرار گرفتن بار داخل خودرو تا لحظه تخلیه و

خروج بار از آن تعهد دارد و اعتبار این بارنامه حداکثر ۴۸ ساعت پس از صدور میباشد. ۳ (داشتن چادر و نایلون توسط راننده الزامی است و مکلف میباشد از زمان حرکت تا تحويل محموله را

محکم بسته و مهار نماید. ۴ (سفارش دهنده مکلف است صحت و سالمت محموله را بررسی نموده و سپس بار را تحویل گیرد. ۵ (رانندگان گرامی باید هنگام تخلیه کرایه خود را دریافت کنید در

صورت توافق با صاحببار جهت تعویق در دریافت کرایه حتما با شرکت هماهنگ کنید و در صورت از تاد شرکت ، تعویق در پرداخت را قبول کنید؛ در غیر این صورت ونبار مسئولیتی نمیپذیرد.
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