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Umowa – Zlecenie Spedycyjne IMPORT / EKSPORT
PRZEWOŹNIK – Vanta Sp. z o.o. Sp. K; Asfaltowa 21, 62-006 Janikowo
ZLECENIODAWCA adres, tel., fax, osoba kontaktowa ( data / podpis / pieczęć ) :

Miejsce Załadunku – Nadawca
(adres, tel., fax, osoba kontaktowa):

Miejsce Rozładunku – Odbiorca
(adres, tel., fax, osoba kontaktowa):

Towar (nazwa w j. polskim i obcym, kod taryfy celnej*):
Waga netto / brutto

Liczba, rodzaj i wymiary opakowania
(dł-szer-wys) [cm] / kubatura [m3]:

Towar Strategiczny w myśl ustawy z 29 listopada 2000
(Dz.U. Nr 229, poz 2315 z 2004 r) – TAK / NIE

Warunki dostawy wg INCOTERMS 2000 (miejscowość):
Koszty transportu płatne przez zlecającego

dla TAK proszę podać: kod kontrolny towaru ................................

od

Wysyłka dokumentów załadunkowych
(rodzaj dokumentu, sposób, adresat):

Urząd Celny : (miejsce i typ procedury celnej) :
Rodzaj odprawy celnej
ostateczna / czasowa / przekaz do składu celnego

Informacje dodatkowe:

Uzgodniona Stawka za Transport : waluta EUR / PLN :

............................................

- do

...............................................

Warunki zlecenia:
1.

2.

3.

4.

5.

Cena frachtu ustalona wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego załadunek. Do ceny w złotych dolicza się podatek VAT w
wysokości zgodnej z ustawą z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie Volter Spedition nie może być potrącane z
roszczeniami Zleceniodawcy.
W przypadku importu towarów spoza UE Zleceniodawca zobowiązuje się przesłać faksem do Volter Spedition kopie SAD w dniu odprawy lub w
dniu następnym. Nie przesłanie SAD w terminie spowoduje naliczenie przez Volter Spedition podatku VAT za cały odcinek krajowy w
wysokości 22 % i wystawienie faktury korygującej.
Za nieuzasadniony postój Volter Spedition ma prawo obciążyć Zleceniodawcę karą umowną w wysokości stanowiącej równowartość 150 EUR za
każdą rozpoczętą dobę postoju, przeliczoną wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia noty obciążeniowej. Pierwsze 12 godzin wolne od opłat
postojowych. W przypadku poniesienia z tytułu nieuzasadnionego postoju szkody większej niż kwota kary umownej, Volter Spedition ma prawo
dochodzić odszkodowania w tym zakresie.
Oświadczenie Zleceniodawcy: Zobowiązujemy się do pokrycia wszelkich kosztów naliczanych zgodnie z realizacją n/podpisanego zlecenia, oraz
do uregulowania wszystkich płatności ciążących na przesyłce, w przypadku nie odbierania towaru przez odbiorcę.
Oświadcza również że towar jest zwolniony , opodatkowany stawką 0% , 8% , 23% podatku VAT.
Zleceniodawca do pierwszego zlecenia załączy kopie dokumentów: REGON, NIP, KRS, wypis potwierdzający rejestrację firmy, w przypadku
osób fizycznych adres zamieszkania, kopie dok. osobistego lub paszport. Zleceniodawca poinformuje o zmianie danych zawartych w
dokumentach.
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