
     PRZEDSIĘBIORSTWO  MIĘDZYNARODOWEJ SPEDYCJI  TARGOWEJ

          T RANSMEBLE  INTERNATIONAL  Sp .  z  o .o .  
                                           www.transmeble.com.pl

ZLECENIE OBSŁUGI SPEDYCYJNO – CELNEJ

TARGI ………………………………………..              PAWILON / STOISKO ……………………………..

WYSTAWCA .……………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                 

                                                                                                                             

                                                                                                                        ilość, opis, wymiary eksponatów                                                             masa brutto (w kg)        wartość (z walutą)

                                                                                            bezpośrednio do stoiska
          Rozładunek w dniu ………………………...
                                                                                            do magazynu (dostawa do stoiska w dniu …………..………..)

                                                                             bezpośrednio ze stoiska
          Załadunek w dniu ………………………...
                                                                                            z magazynu (dostawa do magazynu w dniu …………..………..)

          Magazynowanie pustych opakowań

          Wynajem wózka widłowego do montażu / demontażu

          Transport drogowy z …………………………….. do ………………………….. (szczegółowe zlecenie w załączeniu)

          Inne ………………………………………………………………….

          Zgoda na otrzymywanie oryginału faktury VAT w formie elektronicznej

ODPRAWA CELNA:                                      CZASOWA                       OSTATECZNA                   TRANZYTOWA

Usługę opłaca:
- nazwa firmy:
- adres:
- NIP:
- osoba kontaktowa:
- email / numer telefonu:

* Oświadczam, że stawki obowiązujące za usługi realizowane przez PMST TRANSMEBLE INTERNATIONAL Sp. z o. o. są mi znane i akceptuję je w całości.

* Wyrażam zgodę na to, że faktura wystawiona na podstawie niniejszego zlecenia będzie uważana jako ostateczne przedsądowe wezwanie do spełnienia żądania w  
  rozumieniu Art. 479.12 K.P.C. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

* Administratorem danych osobowych gromadzonych w zleceniu w zakresie osób wskazanych do kontaktu jest: PMST Transmeble International Sp. z o. o., 
  ul. M. Konopnickiej 19/2, w Poznaniu (dalej: Administrator). Uprzejmie proszę o poinformowanie o tym fakcie wskazaną osobę. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących   
  ochrony danych osobowych można się skontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: office@transmeble.com.pl. Przetwarzamy podane dane wyłącznie w celu 
  uzyskania kontaktu przy nawiązaniu współpracy. Dane będą przetwarzane w czasie prowadzenia wzajemnych ustaleń w zakresie współpracy, a po tym czasie mogą być 
  przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podane dane nie będą co do zasady przekazywane innym podmiotom, chyba że będą one przesyłane 
  na odległość, wówczas dostęp do nich będą mogły mieć podmioty uczestniczące w przesyłaniu ankiety (dostawcza poczty e-mail, kurier itp.) Podanie danych jest 
  dobrowolne, ale konieczne do opracowania przez administratora oferty współpracy. W związku z przetwarzaniem danych, osoby te mają prawo do żądania dostępu do 
  swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
  przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego - w zakresie przewidzianym prawem.

* Zobowiązuję się niniejszym do zapłaty należnosci zgodnie z wystawioną fakturą, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

                     Data …………………………………………………..                                                Podpis ……………………………………….……………………………………..   


