
UMOWA – ZLECENIE SPEDYCYJNE – KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY  z dnia ___________

ZLECENIODAWCA:

(nazwa, dokładny adres, NIP, tel., fax, e-mail, osoba kontaktowa)

SPEDYTOR: 

VERUS LOGISTICS SP. Z O.O.
Biuro Główne: ul. GRZYBOWSKA 2/35; 00-131 WARSZAWA   

ODDZIAŁ: ..........……….

www.veruslogistics.pl

NINIEJSZYM ZLECAMY WYKONANIE USŁUGI SPEDYCYJNEJ WG PONIŻSZEJ SPECYFIKACJI I UZGODNIEŃ:
 

Cena:  Termin płatności: Dni od daty wystawienia faktury VAT

I. MIEJSCE ZAŁADUNKU / ROZŁADUNKU 
ZAŁADUNEK (NADAWCA) ROZŁADUNEK (ODBIORCA)

(nazwa, dokładny adres, tel., fax, e-mail, osoba kontaktowa) (nazwa, dokładny adres, tel., fax, e-mail,  osoba kontaktowa)
Data załadunku: Data rozładunku:

II. TOWAR

Nazwa towaru
Wartość
wg faktury
i waluta

Ilość i rodzaj opakowań 
(palety EURO, kartony, 
inne)

Czy opakowania 
można 
piętrować?

TAK

NIE

Waga brutto Kubatura

Czy towar bezpieczny w 
transporcie? TAK NIE ADR Klasa Punkt Litera

Zlecam ubezpieczenie 
towaru TAK NIE

III. UWAGI DODATKOWE/ ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

IV. WARUNKI HANDLOWE
Oświadczenie Zleceniodawcy:
Niniejszym oświadczam, że jestem zarejestrowanym płatnikiem  podatku od towarów i usług VAT, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT. 
Upoważniam VERUS LOGISTICS SP. Z O.O. do ich wystawiania bez podpisu odbiorcy
W przypadku objęcia przesyłki ubezpieczeniem cargo, klient poświadcza iż zapoznał się i zgadza z OWU dostępnymi na stronie www.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na zasadach określonych przez Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne, wydanie 2010.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZLECENIOBIORCY
1. Za przesyłki z zadeklarowaną wartością Zleceniobiorca odpowiada na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym przy czym ciężar 
dowodu przesłanek odpowiedzialności i odszkodowawczej obciąża Zleceniodawcę
2. Zleceniodawcy i Odbiorcy nie przysługuje prawo potrącenia swych wierzytelności z wierzytelności Zleceniobiorcy w stosunku do 
Zleceniodawcy lub Odbiorcy
3. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkodę polegającą na utracie korzyści w stosunku do Zleceniodawcy jak i Odbiorcy, powstałą wskutek nie 
wykonania lub nienależytego wykonania usługi, o ile szkoda nie wynikła z winy umyślnej Zleceniobiorcy

 (miejsce i data, czytelny podpis zleceniodawcy)

Niniejszym potwierdzam przyjęcie zlecenia do realizacji,  zgodnie z  
powyższą specyfikacją oraz na określonych powyżej warunkach.

(miejsce i data, czytelny podpis zleceniobiorcy)

http://www.veruslogistics.pl/

