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ZLECENIE SPEDYCYJNE
ZLECENIODAWCA						ZLECENIOBIORCA

ZAŁADUNEK

ROZŁADUNEK

OPIS TOWARU

FRACHT

WYMOGI CO DO TABORU:
Samochód :

Kierowca :

UWAGI DODATKOWE

1.

Obowiązek ubezpieczenia towaru podczas transportu spoczywa na zleceniobiorcy. Prosimy o niezwłoczne przesłanie
umowy ubezpieczenia na podany adres e-mail

2.

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada aktualną licencję na wykonywanie transportu międzynarodowego.

3.

Ustalona stawka frachtowa jest ostateczna i zawiera wszystkie koszty związane z przewozem Inne roszczenia z tytułu
poniesionych opłat frachtowych nie będą uwzględnione o ile wcześniej nie zostaną ustalone ze zleceniodawcą.

4.

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe rozmieszczenie ładunku i zabezpieczenie towaru na pojeździe
oraz zgodnośći ilości towaru z otrzymanymi dokumentami przewozowymi.

5.

W przypadku opóźnienia w terminie podstawienia samochodu pod załadunek Zleceniodawca może zachowując
roszczenie o naprawie szkody powierzyć dokonanie przewozu innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy

6.

W przypadku nieterminowego wykonania usługi transportowej Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę
umowną w wysokości 200 € za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zaladunku bądź rozładunku towaru,
według średniego kursu NBP z dnia załadunku.

7.

Zleceniobiorca zobowiązuje się względem Zleceniodawcy powstrzymać od bezpośredniego świadczenia usług
transportowych, spedycyjnych oraz  podjęcia  rozmów handlowych z kontrahentem, którego towar objęty  jest
przewozem w tym zleceniu,  na okres 2 lat  od momentu podpisania tego zlecenia. W przypadku naruszenia tego
zobowiązania Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 25 000 €.
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ZLECENIE TRANSPORTOWE
8.

Nienależyte wykonanie zlecenia uprawnia nas do obciążenia Państwa kwotą w wysokości frachtu bez
udokumentowania.

9.

Przewóz odbywa się zgodnie z konwencją CMR.

10. Ustala się czas wolny od opłat postojowych na załadunek i odprawę wynosi 24 godziny oraz na rozładunek i odprawę
importową 24 godziny z wyłączeniem pierwszego bezpłatnego weekendu. Przestoje w miejscu za i wyładunku oraz
Urzędzie Celnym muszą być potwierdzone w liście CMR lub karcie postojowej
11.

O wszelkich zaistniałych lub przewidywalnych przeszkodach przy załadunku lub rozładunku kierowca winien
informowac Zleceniodawcę. Kierowca może opuścić miejsce zaladunku po otrzymaniu zgody od Zleceniodawcy.

12.

Fracht przeliczony na PLN według kursu średniego NBP z dnia poprzedzajacego dzien rozladunku. Dla rozliczeń
walutowych podatek przeliczony według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT.

13. Upoważniamy Państwa do wystawienia faktury bez naszego podpisu.
14. Brak pisemnej rezygnacji ze zlecenia w ciągu pół godziny jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacjina w/w
warunkach.
15. Do faktury proszę dołączyć następujące dokumenty: 2 CMR, delivery note oraz wszystkie dokumenty dołączone do
transportu.

Akceptuję warunki zlecenia – podpis Zleceniobiorcy

Akceptuję warunki zlecenia – podpis Zleceniodawcy

