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Керівнику підприємства

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ.
Шановні партнери, логістичний відділ ТОВ «Пропан-сервіс» запрошує до співробітництва по
перевезенню скрапленого газу в міжнародному та внутрішньому сполученні автоцистернами об‘ємом 14-48
м.куб.

Тип транспортних засобів та тарифи:
Ми пропонуємо вигідний диференційний тариф на перевезення СВГ, в основу якого закладений
принцип: більше їздиш – дешевше платиш. Особливістю являється те, що загальна вартість послуг
складається з двох частин:
1. Провізна плата за перевезення СВГ
2. Щодобова плата за надання транспортного засобу
Вид
перевезень

Кількі
сть
одини
ць

Міжнарод
ні
та
внутрішні
перевезен
е
по
території
України

1

Внутрішні
перевезен
е по
території
України

1

1

6

1

1

Тип ТЗ

Обєм
цистерни/Ван
тажопід’ємніс
ть

Система видачі
газу

Провізна плата за
перевезення
вантажу за 1 км,

Щодобова плата за
надання підготовленого
рухомого складу

(грн./км.)

(грн./1 доба)

Тягач з н/п
цистерною
Superligt
Тягач з н/п
цистерною
Тягач з н/п
цистерною

VPS
48м3/21 тн
VPS
46м3/21 тн

Micro
Motion
Micro
Motion

14,00
14,00

3500,00

VPS
42 м3/19 тн

Micro
Motion

13,00

3500,00

Контейнєровоз
з
контейнерцистерною
Контейнєровоз
з
контейнерцистерною
Контейнєровоз
з
контейнерцистерною

VPS
24 м3/10 тн

Micro
Motion

10,00

2500,00

VPS
21 м3/9 тн

МА-7

9,00

2500,00

VPS
14 м3/7 тн

МА-7, компресор

8,00

2000,00

для викачки
парової фази

3500,00

компресор
1000,00 грн/год

*Примітка: при міжнародному перевезенні додатково сплачується вартість організації перевезення вантажу в міжнародному сполученні.

В разі зацікавленості, просимо надсилати заявки на електронну адресу propan-logistic@i.ua.
Ваша заявка на транспортно-експедиційні послуги повинна містити такі основні данні:

1. Назва
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

та
коротка
характеристика
підприємства.
Кількість та тип необхідного транспорту.
Строк замовлення.
Маршрути перевезень.
Об`єм перевезень за місяць.
Відстань перевезень за місяць.
Умови оплати.
Власна пропозиція вартості транспортноекспедиційних послуг.
Інформація про контактну особу.
Переваги використання газовозів із системою зливу MicroMotion –

1. Видача товару здійснюється в кілограмах з роздрукуванням чека. Довідково надається інформація
про кількість злитого газу в літрах, його питому вагу та температуру.
2. Після кожного рейсу можливо отримати звіт в режимі one-line про фактичний пробіг рухомого
складу, кількість та місце видачі товару.

3. Більший клас точності вимірювального пристрою – похибка 0,2%
4. Усунення ризиків несанкціонованого
відбору газу. Цистерна облаштована датчиками
відкриття/закриття донного клапану.
5. Усунення додаткового холостого пробігу на зважування рухомого складу при видачі товару.
6. Усунення витрат на послуги вагових.
Відділу логістики
+380(44)220-37-76,
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