OPŁATY TRANSAKCYJNE
NA LOADFOX
Tak to funkcjonuje

DLA SPEDYTORÓW
Opłata transakcyjna wynosi 1% ceny ładunku.
Opłata ta zostanie wystawiona w formie
rachunku po zarezerwowaniu trasy z danym
ładunkiem.
JAK TO DOKŁADNIE FUNKCJONUJE?

Za każdy przekazany ładunek cena za fracht jest
rozliczana jak zwykle między spedytorem, a
przewoźnikiem. Opłata transakcyjna w wysokości 1%
ceny ładunku będzie fakturowana odrębnie przez
LoadFox.

DLA PRZEWOŹNIKÓW
Opłata transakcyjna wynosi 1% ceny trasy. Opłata ta
zostanie wystawiona w formie rachunku po
zarezerwowaniu trasy.

JAK TO DOKŁADNIE FUNKCJONUJE?

Każda zarezerwowana trasa jest rozliczana jak zwykle
między spedytorem, a przewoźnikiem. Opłata
transakcyjna w wysokości 1% ceny trasy będzie
fakturowana odrębnie przez LoadFox.

DLA ZAINTERESOWANYCH
Użytkownicy, którzy poprzez interfejs API dodają lub bukują ładunki nie uiszczają opłat transakcyjnych.
Jesteś zainteresowany interfejsem? Skontaktuj się z nami pod adresem info@loadfox.eu

POZOSTAŁE PYTANIA ?
DLACZEGO LOADFOX
WPROWADZA OPŁATY ?

CZY REJESTRACJA POZOSTANIE
BEZPŁATNA ?

LoadFox oficjalnie opuścił fazę beta. To
ważny krok dla nas i dla dalszego rozwoju
naszego Start-upu.

Tak, rejestracja z LoadFox pozostanie
bezpłatna.
Również utworzenie dostępu dla kolejnych
użytkowników jest bezpłatne.

DO KOGO SIĘ ZWRÓCIĆ W
SPRAWIE TRANSAKCJI ?

KIEDY OBOWIĄZUJĄ OPŁATY
TRANSAKCYJNE ?

Nasz zespół odpowie na wszystkie pytania
dotyczące transakcji drogą mailową lub
telefonicznie.

LoadFox pobiera opłaty transakcyjne,
tylko wtedy, gdy ładunki zostaną
zarezerwowane na platformie.

CZY OD WYSTAWIENIA ŁADUNKU
BĘDZIE POBIERANA OPŁATA ?

CZY WYSZUKIWANIE TRAS JEST
PŁATNE ?

Nie, za wystawienie ładunku nie będzie
pobierana opłata. Rezerwowanie
ładunków w obrębie własnego
oddziału jest bezpłatne.

Nie, wyszukiwanie tras jest bezpłatne.
Tworzenie powiadomień pozostaje
również bezpłatne.

JAK DZIAŁA PROCES
FAKTUROWANIA ?

KTÓRZY KLIENCI SĄ ZWOLNIENI
Z OPŁAT ?

Partnerzy LoadFox otrzymają fakturę po
każdej udanej transakcji. W przypadku
nieuregulowania opłaty względem
LoadFox przeprowadzane będzie
postępowanie upominawcze.

Ładunki, które są wprowadzane lub
rezerwowane przez interfejs API są
zwolnione z opłat aż do odwołania.

MACIE PAŃSTWO JESZCZE PYTANIA ?
Nasz Community Dispo Team jest do Państwa dyspozycji
E-Mail support@loadfox.eu lub Telefon +49 89 4141 827 18

