ZLECENIE SPEDYCYJNE z dnia ………………………………………………………………

Zleceniodawca zleca TEXTRA Poland Sp. z o.o. zorganizowanie transportu na poniższych warunkach

ZLECENIODAWCA:

Nazwa firmy:
Adres:
NIP/ VAT EU numer:

Osoba kontaktowa:

Telefon:

E-mail:

MIEJSCE ZAŁADUNKU/ NADAWCA

Nazwa:

Nazwa:

MIEJSCE ROZŁADUNKU/ ODBIORCA

Adres:

Adres:

Osoba kontaktowa:

Osoba kontaktowa:

Telefon:

Telefon:

DATA I GODZINA ZAŁADUNKU:

WARUNKI DOSTAWY / CHARAKTERYSTYKA TOWARU

DATA I GODZINA ROZŁADUNKU:

Nazwa i rodzaj towaru:

Ilość towaru:

Wymiary opakowań w cm (dł. x szer. x wys.):

Towar
podlega
odprawie
celnej ?

Wymagany sposób zabezpieczenia przesyłki podczas
przewozu:

Towar
piętrowalny?

TAK
NIE
TAK

TAK

DODATKOWE UWAGI ZLECENIODAWCY:

NIE
*Stawka netto za usługę i termin płatności:

Waga
brutto:
Wymagane ubezpieczenie cargo?
(dodatkowo płatne)

Towar
TAK
wymaga
kontrolowanej
NIE
temperatury
dostawy ?
Klasa ADR
(jeśli dotyczy)
NR UN
(jeśli dotyczy)
Warunki dostawy wg
INCOTERMS 2010:

NIE

Wartość fakturowa towaru:

WARUNKI HANDLOWE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Do podanych cen dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z Ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.
Niniejszym oświadczamy, że jesteśmy zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT.
Rozliczenie stawek za usługi Textra Poland sp. z o.o. skalkulowanych w walucie obcej odbywa się według średniego kursu NBP z dnia załadunku.
Za niezawiniony przez Textra Poland sp. z o.o. postój pojazdu za każdą rozpoczętą dobę Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 150 EUR przy dostawie
międzynarodowej lub wewnątrzwspólnotowej albo 400 PLN dla dostawy krajowej. Pierwsze 4 godziny na załadunku oraz rozładunku są wolne od opłat.
W przypadku odwołania zlecenia z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, jest on zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody z zastrzeżeniem, iż za odwołanie
zlecenia w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym załadunkiem, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100% ustalonej ceny usługi.
Zleceniodawca oświadcza, że towar będący przedmiotem usługi nie podlega ograniczeniom w obrocie z zagranicą w rozumieniu Ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą
towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz.194 ) oraz wydanymi na jej podstawie aktami
wykonawczymi.
Reklamacja zgłoszona przez Zleceniodawcę pozostaje bez wpływu na jego zobowiązania do zapłaty na rzecz Textra Poland Sp. z o.o. uzgodnionej ceny.
Usługa wraz z warunkami odpowiedzialności za szkodę jest realizowana przez Textra Poland Sp. z o.o. wg przepisów Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych 2010 (OPWS 2010).
Textra Poland sp. z o.o. posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora i Przewoźnika Umownego za szkody wynikłe z niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi
spedycyjnej na każde zdarzenie w kwocie 200.000,00 EUR. Polisa oraz OPWS 2010 są dostępne na stronie www.textrapoland.eu
Zleceniodawca zobowiązuje się, że poinformuje Odbiorcę o konieczności sprawdzenia czy w momencie dostawy opakowanie/ towar nie posiadają śladów uszkodzenia, a w przypadku
stwierdzenia uszkodzenia Odbiorca sporządzi Protokół Szkody, który będzie zawierał podpisy kierowcy i Odbiorcy towaru.
Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszego zlecenia będą rozpatrywane przez Sądy właściwe dla Zleceniobiorcy.

* Cena może ulec zmianie po sprawdzeniu rzeczywistej wagi brutto i objętości towaru
Czytelny podpis Zleceniodawcy:

Czytelny podpis Zleceniobiorcy:

Miejscowość i data / pieczęć firmowa

Miejscowość i data / pieczęć firmowa

TEXTRA Poland Sp. z o.o. | ul. Głuchowska 26A | 60-161 Poznań I NIP / VAT EU PL 782 254 92 53 |KRS 0000421440 | REGON 302118127 |
Kapitał zakładowy: 178.000,00 PLN wpłacony w całości| Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS

