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(2)  ZLECENIODAWCA (zlecaj ący) (3) MIEJSCE(a) ZA£ADUNKU 
 (2A) NAZWA FIRMY   (3A)  
(2B)    
ADRES 

 (3B) 

(2C)  NIP  (4)   DATA I GODZINA ZA£ADUNKU 
(2D)  REGON  .................200   r.   godz. ............. 

5)           ODBIORCA(y) (adres, kontakt)  (6)    M IEJSCE(a) ROZ£ADUNKU 
  

(7)   TOWAR / rodzaj, ilo ść, masa/ (8)     DATA ROZ£ADUNKU 

(7A) rodzaj  
....................200    r. godz.: ..........  

(7B) ilość                                                                                                   (9)   Srodek transportu 

(7C) masa   

(10)      DANE O KIEROWCY 
  

       (11)  UWAGI  ZLECENIOBIORCY          (12)    UWAGI ZLECENIODAWCY 
 
 
 

 

(13) UZGODNIONA CENA PRZEWOZU  
(14) P£ATNE W TERMINIE  
od daty wystawienia faktury          dni  

(15)  OSOBA ODPOWIEDZIALNA 
za zlecenie ze strony zleceniodawcy 
( imi ę , nazwisko, telefon, fax, adres)  

 
 

(16)   UpowaŜniamy  AT RoAd Sp.z o.o.  DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT BEZ NASZEGO PODPISU 
 

(17)       P O S T A N O W I E N I A     K O Ń C O W E 
a) Wszystkie ewentualne sprawy, które mogły wyniknąć na tle wykonania przedmiotu umowy, strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwych sądów z siedzibą w 

Poznaniu. W sprawach nieuregulowanych  co do wykonania wyŜej zleconej usługi, mają  zastosowanie postanowienia  “Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2000”. 
b) Za wolne od postojowego przyjmuje si 4 godziny od momentu podstawienia środka transportu tak przy załadunku jak i rozładunku. 
c) W przypadku nie załadowania, lub nie rozładowania samochodu w podanym w niniejszym zleceniu terminie i braku związanych z tym faktem innych uzgodnień strony niniejszej 

umowy transportowej przyjmują moŜliwość naliczenia po przekroczeniu ustaleń zawartych w pkt. 17b  opłaty dodatkowej w wysokości 100 zł na trasie krajowej, lub 70,- EUR na 
trasie międzynarodowej  za kaŜde kolejne rozpoczęte 6 godzin postoju. 

d) W przypadku braku innych ustaleń przetrzymanie samochodu powyŜej 24 godzin na załadunku upowaŜnia zleceniobiorcę do wycofania środka transportu bez jakichkolwiek 
konsekwencji i naliczenia opłaty w wysokości 100% umówionego frachtu. Takie same konsekwencje wystąpią w przypadku próby przeładowania podstawionego środka transportu 
powyŜej 24 ton, lub załadowania ładunku ponadgabarytowego. 

e) W przypadku przetrzymania samochodu powyŜej 24 godzin na miejscu rozładunkui i braku innych uzgodnień  zleceniobiorca ma prawo dokonać rozładunku samochodu na 
dowolnym magazynie i złoŜenia tam przewoŜonego ładunku na koszt zlecającego. Zlecający w takim przypadku ponosi koszty przeładunku, koszty składowania, obowiązany jest 
opłacić fracht, oraz opłatę dodatkową za przetrzymanie w wysokości 100% frachtu. 

f) Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości,  iŜ  podstawiony środek transportu to zwykła naczepa z plandeką o kubaturze do 82 m.sześć. i ładowności do 24 ton, która nie ma on 
moŜliwości chłodzenia towaru, czy utrzymania temperatury.  W związku z tym wykonujący zlecenie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zmiany stanu, czy ubytki towaru 
spowodowane działaniem temperatury, lub nasłonecznienia.  

g) Za załadowanie towaru zbyt cięŜkiego, przekraczającego skrajnię, lub w jakikolwiek inny zposób naruszającego obowiązujące w ruchu drogowym i przewozach cięŜarowych 
przepisy odpowiedzialność w całości ponosi zlecający.  

h) Podana cena to cena netto, rachunek obciąŜony zostanie podatkiem VAT wg obowiązujących przepisów. 
i) W przypadku ceny usługi uzgodnionej w walucie obcej rachunek wystawiony zostanie w złotówkach w przeliczeniu po kursie NBP z dnia wykonania usługi 
j) Jakiekolwiek zmiany zlecenia wymagają przynajmniej telefonicznego uzgodnienia i wyraŜenia zgody zlecającego i zleceniobiorcy. 
k) Za kaŜdą zmianę zlecenia, np. dodanie kaŜdego kolejnego miejsca załadumku, czy rozładunku nie ujętego w polu 3 lub 6 niniejszego zlecenia nalicza się opłątę w wysokości 100,-

EUR w transporcie międzynarodowym lub 200,-zł w transporcie krajowym. 

         Spedytor przyjmujący:                                                 data, pieczęć i podpis  zleceniodawcy 
 
 
 
 


