
 

 

 

Warunki uzupełniające dotyczące transportu & logistyki targowej  

 

1. 

Po przybyciu na teren targów wszystkie przychodzące towary są dostarczane przez FAIRLOX EXPO - EVENTLOGISTICS SP. Z   O.O., 

dalej zwaną Fairlox.  

Odbiorca jest zobowiązany do pokwitowania przyjęcia towarów. 

Jeżeli na miejscu nie ma personelu, Fairlox może pomimo tego dostarczyć towar i w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności 

za utratę lub uszkodzenie towaru.  

Wszystkie pojazdy po przyjeździe na targi muszą być rozładowane. Jeżeli odbiorca nie może tego zapewnić, ponieważ nie jest 

obecny lub w podobnej sytuacji, to zostanie on obciążony kosztami opłaty postojowej.  

Jeżeli towar jest towarem wartościowym i odbiorca nie jest obecny, to towar jest tymczasowo magazynowany na koszt odbiorcy 

do czasu, gdy na stoisku pojawi się osoba upoważniona.  

2. 

Należne od zleceniobiorcy opłaty celne lub zabezpieczenia zapłaty długu celnego należy opłacić niezwłocznie przed wyjazdem z 

terenu targów lub złożyć odpowiednią gwarancję. 

3. 

Jeżeli tak nie jest, Fairlox zastrzega sobie prawo do zajęcia towaru.  

Jeżeli zleceniodawca transportu określi dla Fairlox termin dostawy i nie jest on możliwy do dotrzymania po stronie spółki targowej 

/ organizatora targów, to Fairlox Messe- & Eventlogistik ma prawo do przetransportowania towaru do najbliższego magazynu oraz 

jego tymczasowego magazynowania tam na koszt i ryzyko zleceniodawcy.  Fairlox nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub 

jakiekolwiek szkody powstałe przez spedytora targowego lub spółkę targową.  

4.  

Puste opakowania muszą być usunięte z hali wystawienniczej zgodnie z terminami określonymi przez spółkę targową. Jeżeli nie 

zostanie to zrobione w terminie, puste opakowania będą tymczasowo magazynowane na koszt wystawcy. Transport zwrotny 

pustych opakowań odbywa się po zakończeniu targów i w danych okolicznościach może trwać całą noc. Nie ponosimy 

odpowiedzialności za nieubezpieczone puste opakowania lub towary w opakowaniach w przypadku ich utraty lub uszkodzenia. 

5. 

Utrata lub uszkodzenia towarów, które nastąpiły podczas przemieszczania na terenie targów, muszą być niezwłocznie zgłoszone. 

Fairlox nie ponosi odpowiedzialności za szkody zgłoszone później, szkody będące poza naszym zakresem wpływu i w konsekwencji 

nieuniknione a także szkody powstałe z powodu braku lub niewłaściwego opakowania.  

6. 

Fairlox nie ponosi odpowiedzialności za zawartość skrzyń i kartonów, zespawanych i bandowanych palet i dostawy ładunków 

sypkich, których nie można policzyć w rozsądnym terminie.  

  


