ZLECENIE SPEDYCYJNE
Zleceniodawca:

Osoba kont.
Tel/Fax
e-mail

Zleceniobiorca:

Rüger Polska Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: ul. Woszczerowicza 25; 40-749 Katowice NIP:
954 265 75 05; KRS: 0000319840; Kapitał: 50000 zł
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Osoba kont.
Tel/Fax
Tel. kom.
E-mail:

Zlecamy organizację transportu poprzez zawarcie umowy z przewoźnikiem zgodnie z poniższymi wytycznymi:
Dane dotyczące załadunku:

Data:
Firma:
Ulica:
Miasto:
Kod Pocztowy:
Uwagi:
Rodzaj Towaru:

Waga:

Sposób pakowania:

Wartość:

Dane dotyczące rozładunku:

Data:
Firma:
Ulica:
Miasto:
Kod Pocztowy:
Uwagi:
Rodzaj Towaru:

Waga:

Sposób pakowania:

Wartość:

Stawka za usługę:

Sposób
zapłaty:

Przelew, 14 dni

Uwagi: Informacje
dodatkowe zgodne z
Regulaminem
Świadczenia Usług
Spedycyjnych Rüger
Polska Sp. z o.o.
*Wszelkie niezgodności dot. zlecenia, załadunku i towaru Zleceniodawca jest zobowiązany zgłaszać natychmiast w formie pisemnej oraz dokonać
potwierdzonego przez kierowcę wpisu w CMR* Fracht podany w kwocie netto, rozliczany według Tabeli Kursów NBP z dnia rozpoczęcia załadunku
*Czas na załadunek/rozładunek samochodu w terminie do 24 godzin bez dodatkowych opłat postojowych *Dodatkowy przestój samochodu skutkuje
podwyższeniem frachtu o 200 EUR za każdą następną rozpoczętą dobę * W przypadku braku towaru do transportu Zleceniodawca zostanie
obciążony równowartością 30% frachtu nie więcej niż 300 EUR (opłata za podjazd) * W przypadku zmiany dyspozycji poprzez zwiększenie ilości
miejsc za/rozładunku opłata za każde dodatkowe miejsce wynosi min. 80 EUR * W przypadku większej ilości towaru niż zadeklarowana w zleceniu
opłata wynosi 100EUR/1LDM, 100EUR/200kg – spedytor może odmówić podjęcia ponadplanowego towaru * Za zlecenie oraz wiążącą zmianę
dyspozycji uznaje się każdą dyspozycję w dowolnej formie o treści umożliwiającej jej wykonanie * Niniejsze zlecenie stanowi o zawarciu umowy o
zorganizowanie przewozu zgodnie z warunkami Potwierdzenia oraz Regulaminu Świadczenia Usług Spedycyjnych Ruger Polska sp. z o.o. * Warunki
Potwierdzenia oraz Regulamin Świadczenia Usług Spedycyjnych Ruger Polska sp. z o.o. mają pierwszeństwo przed innymi postanowieniami, a
Zleceniodawca oświadcza że w/w są mu znane i zrozumiale * Sposób zapłaty - o ile nie ustalono inaczej - przedpłata przez rozładunkiem * W
przypadku wystąpienia ubytku lub uszkodzenia towaru podczas transportu lub powstania opóźnienia w dostawie towaru Zleceniodawca (lub odbiorca)
zobowiązany jest do dokonania potwierdzonych przez kierowcę wpisów o nieprawidłowościach w listach przewozowych (!) pod rygorem odmowy
uznania reklamacji *Ewentualne reklamacje dotyczące wykonanej usługi przewozowej należy zgłaszać natychmiast w formie pisemnej
*Zgłoszoną reklamację należy potwierdzić pisemnie listem poleconym nie później niż w terminie 7 dni od daty rozładowania towaru poprzez wysłanie
do Zleceniobiorcy pisma zawierającego roszczenie wraz z kopią listu przewozowego zawierającą opis nieprawidłowości wg wytycznych zawartych w
Regulaminie Świadczenia Usług Transportowych Ruger Polska* Odpowiedzialność Zleceniobiorcy za przewożony towar ogranicza się do wysokości
frachtu chyba że Zleceniodawca wyraźnie zlecił odrębnym zleceniem ubezpieczenie transportu polisą CARGO * Odpowiedzialność spedytora jest
określona jako tzw. winę w wyborze zgodnie z art. 799 K.C. * Ewentualne spory związane z realizacją transportu będą rozpatrywane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy * Zapraszamy na www.ruger.com.pl

Data, pieczęć i
podpis
Zleceniodawcy

