FORWARDING ORDER
PLACE AND DATE OF THE
ORDER:

OFFER:

EXPORT / IMPORT PARTY:

CONTACT PERSON :
PHONE:
FAX:
E-MAIL:
MOBILE:

SHIPPER / CONSIGNEE:

CONTACT PERSON:
PHONE:
FAX:
E-MAIL:
MOBILE:

FREIGHT:

CURRENCY

+ % VAT

PAYMENT TERM

TYPE OF CARGO:

NAME OF CARGO:

CBM [m3]:

GROSS WEIGHT:

VALUE OF CARGO (please
add currency):

QUANTITY
PACKAGES/PALLETS:

PLACE OF LOADING:

CARGO READY TO PICK UP
ON:

DATE/TIME

PLACE OF DISCHARGE:

CONSIGNEE READY TO
UNLOAD ON:

DATE/TIME

OF

SPN Logistics sp. z o.o. | ul. Kineskopowa 1 | 05-500 Piaseczno | +48 22 716 56 21 | office@spnlogistics.pl

www.spnlogistics.pl

HS CODE:

AUTHORIZED
AGENCY:

TYPE OF CUSTOM PROCEDURE (PICK ONE) 

CARGO INSURANCE
(ZAZNACZ) :

 FINAL CUSTOM CLEARANCE
 TRANSIT
 EXPORT
 OTHER
 OWN
 PROVIDED BY SPN
LOGISTICS

CUSTOMS

CUSTOM DEBT
REASSURANCE (ZAZNACZ)

 OWN
 CUSTOMS AGENCY

REMARKS:

OTHER INFORMATIONS:
DODATKOWE INFORMACJE:
Oświadczenia / zobowiązania Zleceniodawcy:
- Oświadczam, że jestem zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT oraz
upoważniam SPN Logistics Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Towar będący przedmiotem usługi nie podlega ograniczeniom w
obrocie z zagranicą w rozumieniu Ustawy z 29.11.2000 (Dz.U. 04.229.2315) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 23.11.2004 (Dz.U. 04.255.2557) i
Obwieszczenia Prezesa RM z 9.12.2004 (Dz.U. 04.263.2626).
- Należności za usługi spedycyjne są równowartością w PLN kwot dewizowych podanych w niniejszym zleceniu i przeliczonych wg kursu sprzedaży
banku NBP z dnia poprzedzającego rozładunek.
- Zobowiązuję się do zgłoszenia i doręczenia Spedytorowi wszelkich reklamacji i dokumentów uzasadniających reklamację w formie przewidzianej
przepisami prawa a dotyczących wykonanej usługi i/lub stanu towaru w terminie 7 dni licząc od daty dostawy towaru, pod rygorem utraty prawa
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tak określonego tytułu.
- Oświadczam, iż w przypadku zlecenia organizacji przewozów drogowych międzynarodowych, znana jest mi treść art. 23, art.24 i nast. Konwencji
CMR w zakresie ograniczenia odpowiedzialność Przewoźnika.
- W przypadku stwierdzenia błędów doręczonej faktury i/lub braku dokumentów stanowiących podstawę wystawienia faktury i/lub załączników do
faktury, których obowiązek przedłożenia przez Spedytora wynika z zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług spedycyjnych (zlecenia
spedycyjnego), Klient zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później jednakże, niż w terminie 7 dni powiadomienia Spedytora o stwierdzonych
brakach lub błędach doręczonej faktury. Bezskuteczny upływ wskazanego powyżej terminu oznacza przyjęcie faktury do zapłaty bez zastrzeżeń i nie
stanowi podstawy do jakiegokolwiek wstrzymania i/lub opóźnienia płatności należności objętej fakturą, jak również uprawnia Spedytora do naliczania
ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.
- Zobowiązuję się do pokrycia kosztów przetrzymania i składowania towaru i/lub kontenera spowodowanych przyczynami lezącymi po stronie
Zleceniodawcy i/lub Nadawcy/Odbiorcy towaru.
- W przypadku objęcia przesyłki ubezpieczeniem cargo, klient poświadcza iż zapoznał się i zgadza z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia
udostępnianymi na żądanie klienta drogą mailową.
- Warunki kredytowe obowiązują przy zachowaniu ciągłości współpracy, klient potwierdza iż zdaję sobie sprawę iż SPN Logistics Sp. z o.o. zastrzega
sobie prawo do wstrzymania ładunku do momentu uregulowania wszelkich zobowiązań.
- Niniejsza umowa zostaje zawarta na zasadach określonych przez Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne, wydanie 2002
- Spory związane z umową będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy w Warszawie.

DATE / SIGNATURE / STAMP
OF THE CUSTOMER:

DATE / SIGNATURE / STAMP
OF SPN LOGISTICS:
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