Ruger Polska sp. z o.o.
ul. Woszczerowicza 25,
40-749 Katowice
tel.: +48 503 057 906
fax: +48 327 000 473
e-mail: targi@ruger.com.pl

Nazwa firmy:
Company name:
Adres:
Address:
NIP:
Tax no.
Osoba zlecająca:
Principal:
Adres:
Address:
Nr Dow. Osob.:
ID no.:
Nazwa wystawy:
Exhibition:

tel:
phone:

Hala:
Hall:

Numer stoiska:
Stand no:

ZAMÓWIENIE
usług spedycji targowej świadczonych przez Ruger Polska sp. z o.o.
Zamawiam rozładunek w dniu ……………………………………………………………..……… .godz.…………..……………………………………… ilość eksponatów…………....
łączna waga przesyłki……………….……………..………. kg, waga najcięższego eksponatu…………………………………….……… kg,
wymiary największego eksponatu dł./szer./wys.: …………………………………………………………………………………………………….
Zamawiam załadunek w dniu ……………………………………………………………..……… .godz.…………..……………………………………… ilość eksponatów…………....
łączna waga przesyłki……………….……………….……. kg, waga najcięższego eksponatu……………………………………….…… kg,
wymiary największego eksponatu dł./szer./wys.: …………………………………………………………………………………………………….
Zamawiam wózek z podnośnikowy (wózek widłowy) o udźwigu 2500kg/7000kg* do montażu/demontażu – prace na stoisku
w dniu…………...........................………………………..... w godzinach od ………………............….……do…………….……........……...... ilość godzin……………….
Zamawiam magazynowanie opakowań w dniach ………………………...........……...........……….. do …….………………....…………….... Ilość dni…........………

Zamawiam wózek paletowy w dniu……...….......…………….. w godzinach od ……………........…..do……………..…….......…….......ilość godzin……..…………
Zamawiam objęcie usługi dodatkowym ubezpieczeniem. Deklaruję wartość towaru w wysokości: ……........….................……….waluta…..............
Cena: Koszt objęcia towaru ubezpieczeniem wynosi 0,5% wartości towaru. W przypadku nieobjęcia usługi dodatkowym ubezpieczeniem
odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa zleceniobiorcy jest ograniczona do wartości zlecenia (zlecenie na ryzyko zleceniodawcy).
Zamawiam wystawienie dokumentów przewozowych dla transportu powrotnego zgodnie z informacją dot. transportu powrotnego.
Zamawiam fakturę w walucie EUR, kurs waluty zgodny z tabelą kupna Banku DB PBC S.A. z dnia wystawienia faktury.

Postanowienia szczególne: wytyczne co do obsługi, terminów, eksponatów, magazynowania opakowań, transportu powrotnego:
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W przypadku rozbieżności pomiędzy zleconym zakresem usług a usługami Miejscowość, data:
wykonanymi rozliczenie usługi następuje jedynie za usługi rzeczywiście wykonane
ujęte każdorazowo w odrębnym „Potwierdzeniu Wykonania Zlecenia”.
Charakterystyka eksponatów podana w zleceniu nie powinna się różnić o więcej Czytelny podpis oraz pieczęć:
niż 10% od stanu rzeczywistego. Spedytor zastrzega sobie prawo do zmian
kosztów wcześniej oferowanych, jeżeli wynika to z lokalnych przepisów celnych
lub koszty te są nieodzowne w celu pełnej realizacji zlecenia. Pozostałe usługi
realizowane i rozliczane są zgodnie z oficjalnym cennikiem Spedytora dla obiektu
ExpoSilesia i Regulaminem Świadczenia Usług Spedycji Targowej. Podpisując
niniejsze zlecenie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świadczenia
Usług Spedycji Targowej, który w pełni rozumiem i akceptuję jego postanowienia.
*Niepotrzebne skreślić

