ZLECENIE SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE
ZLECENIODAWCA/ PŁATNIK:
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Osoba kontaktowa, telefon, e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ……………………………………………………
ZAŁADUNEK

ROZŁADUNEK

Nazwa:…………………………………………………………………………………

Nazwa:……………………………………………………………………………………

Adres:………………………………………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………………………………..

Osoba kontaktowa:…………………………………………………………….

Osoba kontaktowa:………………………………………………………………..

Tel/fax.:..…………………………………………………………………………….

Tel/fax.: ………………………………………………………………………………….

Data załadunku:

Data rozładunku:
CHARAKTERYSTYKA TOWARU

Nazwa towaru
Czy można
piętrować?

Ilość i rodzaj opakowań

TAK
NIE

Waga brutto

Objętość

Towar bezpieczny w
transporcie?

TAK

NIE

Kod UN

Wymagane ubezpieczenie
cargo?

TAK

NIE

Wartość fakturowa towaru

Klasa ADR

UWAGI / ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

CENA:……………………………………………………………………………………TERMIN PŁATNOŚCI ……………………………………………………………………….
Cena może ulec zmianie po sprawdzeniu rzeczywistej wagi brutto i objętości towaru

1. Sim Transpol zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zleceniodawcy w szczególności następujących usług: ( ٭niepotrzebne skreślić)
a) odebrania przesyłki z miejsca załadunku i dostarczenie jej do miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę
b) wykonywanie praw i obowiązków nadawcy oraz odbiorcy wynikających z konwencji CMR
2. Do podanych cen dolicza się podatek VAT.
3. Niniejszym oświadczam, że jestem zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT.
4. Rozliczenie stawek za usługi Sim Transpol skalkulowanych w walucie obcej odbywa się według średniego kursu NBP z dnia załadunku.
5. Sim Transpol zastrzega sobie prawo zmiany cen w momencie znacznego wzrostu kosztów zewnętrznych, kursu waluty obcej.
6. Za niezawiniony przez Sim Transpol postój pojazdu za każdą rozpoczętą dobę Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w
wysokości 400,00 zł.
7. Zleceniodawca oświadcza, że towar będący przedmiotem usługi nie podlega ograniczeniom w obrocie z zagranicą w rozumieniu Ustawy z
29.11.2000 (Dz.U. 04.229.2315 ze zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
8. Wynagrodzenie Sim Transpol nie może być potrącane z roszczeniami Zleceniodawcy.
9. Usługa wraz z warunkami odpowiedzialności za szkodę są realizowane przez Sim Transpol ściśle wg przepisów Ogólnych Polskich Warunków
Spedycyjnych (OPWS), obowiązujących w okresie wykonywania usługi. Sim Transpol posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
Spedytora.
10. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszego zlecenia będą rozpatrywane przez sądy właściwe dla Zleceniobiorcy.

…………………………………………………………………….
miejsce i data, czytelny podpis Zleceniodawcy

Sim Transpol Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 41, 62-200 Gniezno
NIP 784-24-55-638
REGON 301363267

……………………………………………………………………..
miejsce i data, czytelny podpis Zleceniobiorcy

tel. 61 425 40 02
fax 61 425 00 29
e-mail: biuro@simtranspolt.pl
www.simtranspol.pl

