ZLECENIE SPEDYCYJNE NA TRANSPORT DROGOWY
ZLECENIODAWCA:

ZLECENIOBIORCA:

Euro Shipping Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 3,
81-212 Gdynia
Ustalona stawka:

Termin płatności:

Termin załadunku:

Termin rozładunku:

NADAWCA / miejsce załadunku/:

ODBIORCA / miejsce rozładunku/:

Nazwa towaru:

Rodzaj towaru: neutralny

Ilość i rodzaj opakowań
Wymiary przesyłki:

Czy towar można piętrzyć:

Warunki handlowe:
1. Zgodnie a art. 83 pkt 23 Ustawy o Podatku od towarów i usług z 11.03.2004 (Dz. U. 54.535), dla przewozu
międzynarodowego zleceniodawca zobowiązuje się przesłać kopię dokumentu SAD (w dniu odprawy lub następnym) do firmy
Euro Shipping Sp. z o.o. (faxem, mailem). Nie przesłanie dokumentu w terminie spowoduje naliczenie podatku VAT za cały
odcinek wewnątrz unijny w wysokości 23 %.
2. Zleceniodawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, uprawnionym do
otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia Euro Shipping Sp z o.o.. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
3. 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).
4. Należności za usługi spedycyjne są równowartością w PLN kwot dewizowych podanych w niniejszym zleceniu i przeliczonych
wg kursu sprzedaży dewiz banku BZ WBK S.A . Spedytor zastrzega sobie jednocześnie prawo do użycia kursu walutowego
podwykonawcy, jeżeli jest on wyższy niż kurs banku spedytora tj. BZWBK SA..
5. W przypadku stwierdzenia błędów na fakturze wystawionej za usługę (lub braku wymaganych zgodnie z zawartym zleceniem
dokumentów), zleceniodawca zobowiązuję się w terminie nie dłuższym niż 7 dni (od dnia otrzymania faktury) poinformować
Spedytora o stwierdzonych brakach lub błędach. Brak takich informacji uznawany jest za przyjęcie faktury bez zastrzeżeń.
Każde wstrzymanie i opóźnienie płatności należności wynikającej z faktury uprawnia Spedytora do naliczania ustawowych
odsetek za każdy dzień zwłoki.
6. W sytuacjach wyjątkowych i niezależnych od Spedytora, stawka zawarta w ofercie może ulec zmianie.
7. Niniejsza umowa zostaje zawarta na zasadach określonych przez Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS2010).
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