ZLECENIE SPEDYCYJNE W OBROCIE LOTNICZYM
EKSPORT

□

IMPORT

□

TRANSPORT WEWNĄTRZUNIJNY

□

(właściwe pole prosimy zaznaczyć krzyżykiem)
Zlecamy ETG Eurotrading Polska Sp. z o.o., ul. Celna 1/10, 70-644 Szczecin, NIP: 955-228-48-56 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w
Szczecinie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 00000351019, o wysokości kapitału zakładowego (w całości wpłaconego) 120000
PLN, zorganizowanie transportu według poniższych warunków:
1. Zleceniodawca

2. Nadawca

3. Odbiorca

Firma lub imię i nazwisko

Firma lub imię i nazwisko

Firma lub imię i nazwisko

………………………………………………….........

…………………………………………………………....

………………………………………………................

Adres……………………………………………….....

Adres……………………………………………………..

Adres…………………………………………………...

……………… ……..................................…………

…………… …….................................………... .... ...... ..……………… ……..................................…………

NIP…………………REGON.................................... NIP…………..……......REGON.................................... NIP…………………...REGON.................................
Tel/Fax....................................................................

Tel/Fax......................................................................... Tel/Fax....................................................................

Tel. kom..................................................................

Tel. kom....................................................................... Tel. kom..................................................................

E-mail......................................................................

E-mail........................................................................... E-mail......................................................................

Osoba kontaktowa..................................................

Osoba kontaktowa....................................................... Osoba kontaktowa...................................................

Nazwa i adres banku i nr konta............................... ..................................................................................... .................................................................................
................................................................................

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

................................................................................
4. Nazwa towaru

5. Ilość i rodzaj opakowań

6. Waga brutto (w kg)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………..

…………………………………………...

…………………………………………………………………………………………

.………………………………………...

…………………………………………...

………………………………………………………………………………………..
7. Wartość ładunku wg kontraktu
handlowego:

8. Zlecam ubezpieczenie cargo
C.Hartwig Gdynia S.A.

…………. ………………. ……………..

□

10. Ładunek niebezpieczny

11. Odprawa celna/Intrastat
□ Ostateczna
□ Tranzytowa
□ Intrastat

□ Tak

□ Nie

Tak

□

Nie

9. Wymiary/objętość (w cm/m/m³)

…………………………………………..………………
………………………...………………………………
12. Warunki dostawy wg Incoterms®
2010
…………………………………………..

Numer UN ………………….

13. Płatność za transport po
stronie
□ Zleceniodawcy
□ Nadawcy
□ Odbiorcy
□ Inny płatnik…..…………………….
…….. …………. …….. .. ……… ….

14. Towar o znaczeniu strategicznym*

15. Miejsce i data dostawy/odbioru (jeśli

□ Tak □ Nie
Jeżeli tak, proszę podać nr kontrolny z wykazu:

miejsce jest inne niż w pkt.1,2 lub 3)

- uzbrojenia………………………………..…………………

.……………………………………………….........

- towarów podwójnego zastosowania…………………….

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

……………………………………………………...

* W rozumieniu ustawy z dnia 29.11.2000r o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu

strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst
jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 229 poz.2315 z późn. zm.)

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

16. Instrukcje dodatkowe (handling specjalny, dodatkowe oznakowanie przesyłki, awizacja, załączone dokumenty itp.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

17. Uzgodniona stawka i warunki
płatności
.……………………………………….
…………………….……………. . .. ..
Nr oferty………………………….. ..

18. UWAGI
a.

W przypadku kiedy waga przestrzenna liczona z wymiaru zewnętrznego jest większa niż waga rzeczywista do wyliczeń wagi płatnej przyjmuje się wagę objętościową.
W
3
transporcie lotniczym 1 m =167 kg
b.
Rozliczenie kosztów transportu lotniczego nastąpi w oparciu o kurs sprzedaży zgodny z ustaleniami stron, z dnia wystawienia listu przewozowego w eksporcie, lub wg kursu
stosowanego przez linie lotnicze. W imporcie rozliczenie kosztów następuje na podstawie kursu sprzedaży zgodnym z ustaleniami stron, z dnia przylotu.
c.
Do niniejszej umowy zastosowanie ma prawo polskie, Regulamin realizacji zleceń spedycyjnych ETG Eurotrading Polska Sp. z o.o. oraz Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne
2010 (OPWS 2010). Wszelkie spory rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby zleceniobiorcy.
19. Oświadczenie Zleceniodawcy: Znana nam jest treść OPWS 2010 i Regulamin realizacji zleceń spedycyjnych ETG Eurotrading Polska Sp. z o.o. Zobowiązujemy się do
terminowego pokrycia wszelkich kosztów i wydatków związanych z realizacją niniejszego zlecenia. W przypadku exportu na bazie frachtu nieopłaconego, zobowiązujemy się do
pokrycia kosztów spedycji, w sytuacji nie uregulowania tych płatności przez odbiorcę.

Miejsce i data wystawienia zlecenia

Imię i nazwisko oraz podpis Zleceniodawcy

Sprawę od strony organizacyjnej prowadzi.................................... ………… tel.............................fax..........................e-mail………………………………………..

