G. Grzechnik A. Rudzka

Janowska 82/99
21-500 Biała Podlaska, Poland
WARUNKI ZLECENIA TRANSPORTOWEGO*
1. Warunki zlecenia opierają się o konwencje CMR, OPWS prawo przewozowe oraz Kodeks Cywilny i
inne, w zależności od rodzaju i specyfiki ładunku.
2. Przewoźnik zobowiązuje się doręczyć Cosmologic s.c., potwierdzony przez odbiorcę ładunku, oryginał
listu przewozowego (2 egzemplarze), fakturę VAT wraz z kompletem dokumentów towarzyszących
w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty rozładunku (nie później niż do 5-tego dnia miesiąca
następującego po miesiącu rozładunku), pod rygorem wydłużenia terminu płatności do 90 dni
roboczych.
Dopuszcza się możliwość uprzedniego wysłania potwierdzonego listu przewozowego tj. CMR i
dokumenty towarzyszące w ciągu w/w 10 dni bez wydłużania terminu płatności poprzez:
FAX: + 48 83 410 5147 lub
Mail: biuro@cosmologic.com.pl
3. Fakturę należy wystawiać w miesiącu wykonania usługi i dostarczyć do Cosmologic najpóźniej do
5-tego miesiąca następującego po dniu wykonania usługi.
4. Fakturę należy wystawiać i wysłać na adres:
Cosmologic s.c. G. Grzechnik A. Rudzka
ul. Janowska 82/99
21-500 Biała Podlaska
NIP: 5372588446
5. Czas wolny od opłat postojowych:
- na załadunek 24 godziny w krajach UE, 48 godzin w krajach takich jak UA,BY, RUS,KAZ
- na rozładunek 24 godziny w krajach UE, 48 godzin w krajach takich jak UA,BY, RUS,KAZ
6. Przestoje muszą być udokumentowane kartą postoju i potwierdzone przez miarodajną instytucję
(nadawca, odbiorca itp.). O zaistniałym przestoju należy natychmiast informować spedytora
prowadzącego zlecenie..
7. W przypadku jakichkolwiek problemów podczas wykonywania transportu, zastrzeżeń co do ilości /
jakości towaru /niezgodności z ilością wskazaną w zleceniu - Przewoźnik zobowiązany jest natychmiast
o nich informować spedytora prowadzącego zlecenie.
8. Przekazanie niniejszego zlecenia innemu podwykonawcy może nastąpić jedynie za pisemną zgodą
Cosmologic s.c.
9. Opóźnienie podstawienia samochodu pod załadunek lub rozładunek w wyznaczonym
terminie, anulowanie zlecenia, którego treść nie została przez Przewoźnika

w zleceniu

*Warunki są nieodłączną częścią każdego zlecenia transportowego
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pisemnie zakwestionowana w ciągu 1 godziny od chwili jego otrzymania lub nieterminowe dostarczenie
towaru do odbiorcy spowoduje obciążenie Przewoźnika karą w wysokości 20 % frachtu oraz
ewentualnymi dodatkowymi kosztami wynikłymi z tego powodu.
10. Za nieterminowe dostarczenie dokumentów Przewoźnikowi zostaje potrącone ewentualne dodatkowe
koszty wynikłe z tego powodu.
11. Przewoźnik zobowiązuje się do neutralności wobec klientów Cosmologic s.c.
12. W sprawach spornych sąd właściwy w Białej Podlaskiej
13. Jednorazowe potwierdzenie warunków zlecenia obowiązuje do wszystkich kolejnych zleceń
udzielonych Zleceniobiorcy.
Oświadczenie: Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT i posiadamy nr NIP:

5372588446.

Równocześnie upoważniamy Państwa do wystawiania faktur VAT dla naszej firmy bez naszego podpisu.

WARUNKI REALIZACJI PRZEWOZU W OPARCIU O KONWENCJĘ ATP
(jeśli dotyczy)
Przewoźnik jest zobowiązany do utrzymania w pojeździe temperatury zgodnej ze zleceniem.
Potwierdzeniem tego faktu jest wydruk termografu lub brak pisemnej adnotacji odbiorcy o niewłaściwych
warunkach przewozu.
WARUNKI REALIZACJI PRZEWOZU W OPARCIU O UMOWĘ ADR
(jeśli dotyczy)
Przewoźnik oświadcza, że pojazd i kierowca spełniają wymagania Umowy ADR oraz że poniesie wszelkie
konsekwencje w przypadku realizacji zlecenia pojazdem nie uprawnionym do tego przewozu lub z kierowcą
nie posiadającym odpowiednich uprawnień i dokumentów.
Zleceniodawca

Zleceniobiorca

……………………………
/pieczątka, data, podpis/

……………………………
/pieczątka, data, podpis/
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