
UMOWA – ZLECENIE SPEDYCYJNE – MIĘDZYNARODOWY 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

Warunki dostawy wg 
Incoterms 
(ew. kto płaci za transport?)

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-dostawy :

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 Kod  UN Klasa  ADR Grupa 

pakowania

Zlecam ubezpieczenie towaru TAK NIE Zlecam odprawę celną TAK NIE

III. MIEJSCE ODPRAW CELNYCH (Agencja Celna)
Odprawa eksportowa Odprawa importowa 

IV. UWAGI DODATKOWE/ ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

V. WARUNKI HANDLOWE
Oświadczenia / zobowiązania Zleceniodawcy:
1. Dla przewozu międzynarodowego zgodnego z definicją podaną w Art. 83 pkt 23 Ustawy o Podatku od towarów i usług z 11.03.2004 (Dz.U. 54.535) zobowiązuję  
się przesłać faksem do VERUS LOGISTICS SP. Z O.O.kopię SAD w dniu odprawy lub w dniu następnym. Nie przesłanie SAD w terminie spowoduje naliczanie 
podatku VAT za cały odcinek wewnątrzunijny w  wysokości 23%.
2. Oświadczam, że jestem zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT oraz upoważniam VERUS 
LOGISTICS 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) i Obwieszczenia Prezesa RM z 9.12.2004 (Dz.U. 04.263.2626).
4. Należności za usługi spedycyjne są równowartością w PLN kwot dewizowych podanych w niniejszej zleceniu i przeliczonych wg kursu sprzedaży banku BZ WBK 
z dnia załadunku na środek transportu.
5. 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 6 dni licząc od daty dostawy towaru, pod rygorem utraty  prawa dochodzenia jakichkolwiek  
roszczeń  odszkodowawczych z tak określonego tytułu. 
6. 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. 
7. 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.  
8.Zobowiązuję się do pokrycia kosztów przestoju pojazdu spowodowanego przyczynami leżącymi po stronie Zleceniodawcy i/lub Nadawcy/Odbiorcy towaru. 
9. W przypadku objęcia przesyłki ubezpieczeniem cargo, klient poświadcza iż zapoznał się i zgadza z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia dostępnymi na stronie 
    www.veruslogistics.pl
Niniejsza umowa zostaje zawarta na zasadach określonych przez Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne, wydanie 2010.

(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/
http://www.veruslogistics.pl/

