
ABU DABİ KİTAP FUARI 2023
ABU DABİ – BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 

22 – 28 MAYIS 2023
HAVAYOLU

GİDİŞ DÖNÜŞ

Gidiş Havayolu GENEL KARGO
0-100 Kg arası 1 Kg fiyatı : ……………………...
101-500 Kg arası 1 Kg fiyat : ……………………..
501-1000 Kg arası 1 Kg fiyat : ……………………..
1001-2000 Kg arası 1 Kg fiyat : ……………………..
2001-3000 Kg arası 1 Kg fiyat : ……………………..
3001 Kg üzeri için 1 Kg fiyat : ……………………..

İlave talep edilecek diğer masraflar   : ……………………..

Dönüş Havayolu GENEL KARGO
0-100 Kg arası 1 Kg fiyatı : ………………………. 
101-500 Kg arası 1 Kg fiyat : ………………………. 
501-1000 Kg arası 1 Kg fiyat : ……………………… 
1001-2000 Kg arası 1 Kg fiyat  : ……………………..
2001-3000 Kg arası 1 Kg fiyat : ……………………..
3001 Kg üzeri için 1 Kg fiyat : ……………………..

İlave talep edilecek diğer masraflar : …..………….

Dahil Olacak Hizmetler:
Malzemelerin toplanması, depolanması, yüklenmesi,
İTO malzemelerinin depodan alınması, fuar bitiminde depoya geri teslimi
İTO sandıklarının ısıl işleminin yapılması.
1 Kati Beyanname + 1 Geçici Beyanname
Gidiş navlun bedeli 
Dönüş navlun bedeli
Fuar giriş/çıkış masrafları
Malzemelerin ....... gün ön depolama, elleçleme yapılarak stantlara teslimi
Fuar bitiminde malzemelerin stantlardan alınarak geçici süre ile depolama, uçağa yüklenmesi
Türkiye ihracat/ithalat gümrükleme masrafları
Malzemelerin kati ithalatında oluşacak varış ülkesindeki vergilerin katılımcı firmalardan temini
Varış ülkesi geçici ithalat teminat masrafı
Boş kapların depolanması, fuar sonrası stantlara teslimatı
Varış ülkesi gıda sertifikalarının onayı 
Firmadan yetkili en az bir kişinin fuar için görevlendirilmesi

İlave Olabilecek Masraflar:
Yurt dışı gümrük vergileri 
Gümrüklerdeki makbuzlu masraflar, tam tespit ve ardiye elleçleme bedelleri,
Demuraj, erken varıştan kaynaklanacak depolama ve ardiye handling bedelleri, 
Kati vergiler ile stand tanzimi, ambalajların açılması veya kapanması için talep edilebilecek 
ekstra işçi ve forklift hizmetleri bedeli iştirakçi firmalardan Taşıyıcı tarafından tahsil edilecektir.
İTO’ya ait kati vergi, promosyon malzemeleri için sertifika alınması.

     Tarih                         Yetkili İsim ve Soyadı                         Firma Kaşesi ve İmza
__ / __ / ____                         …………………………..….
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