
Upoważnienie Celne i Zlecenie
Zlecam w moim imieniu firmie Port Service Bremen GmbH & Co. KG, Beim Industriehafen 57, 28237 Bremen, odprawę celną towarów przywożonych i udzielam 
pełnomocnictwa celnego aż do pisemnego odwołania. Firma Port Service Bremen upoważniona jest do podpisania odpowiednich deklaracji na podstawie danych 
dostarczonych przeze mnie. Zezwalam również firmie Port Service Bremen wystawić wnioski o zwroty w moim imieniu oraz przyjąć kwoty zwrócone. 

Ich beauftrage und bevollmächtige bis auf Widerruf die Firma Port Service Bremen GmbH & Co. KG, Beim Industriehafen 57, 28237 Bremen, die eintreffenden
Importsendungen in meinem Namen zollamtlich abzufertigen. Die Firma Port Service Bremen GmbH & Co. KG ist berechtigt, die Papiere rechtsverbindlich aufgrund
meiner Angaben zu unterzeichnen. Weiter gestatte ich der Firma Port Service Bremen Erstattungsanträge in meinem Namen zu stellen und Erstattungen für mich
entgegenzunehmen.

Imię:

Nazwisko:

Ulica / Nr. domu:

Kod/Miejscowość:

Tel:

E-Mail:

Rodzaj odprawy celnej:

Jeśli w pojeździe znajdują się części, wymagana jest ich lista (Packing List) + wartość :

Rodzaj pojazdu:    Typ silnika:       

Rok produkcji:     Marka pojazdu:  

Nr VIN:  Pojemność silnika:  

Cena zakupu waluta

Cena zakupu inkl. Shipping: CIF / CFR

Cena zakupu bez Shipping: (FOB)

Rachunek za Shipping (FOB): 

Zleceniodawca zobowiazuje sie niezwlocznie poinformowac o wszelkich zmianach dotyczących wartości deklarowanej (DV1). Rachunki firmy Port Service Bremen 
dotyczące odprawy celnej zobowiązuję się zapłacić w ciągu 7 dni oraz wyrażam zgodę na bieżące rozliczenia bankowe. Do pełnego uregulowania wszystkich roszczeń 
odstępuję moje towary firmie Port Service Bremen. To upoważnienie odpowiada oświadczeniu cesji. Przy odprawie celnej procedury ATLAS nastąpi nieoficjalne zbadanie 
świadectwa preferencji. Zobowiązuję się zakończyć procedurę tranzytową T1 do daty/okresu wyznaczonego w dokumencie przewozowym we właściwym Urzędzie 
Celnym.  Oświadczam również, że jestem kupcem towaru i dostawcą jest spółka zależna Nie mam numeru EORI bo nie rejestruję więcej niż 10 odpraw importowych 
rocznie.

-------------------------------------- ------------------------------------------

Miejscowosc , data podpis

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit der angegebenen o.g. Daten. Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp), jeweils 
neueste Fassung. Diese beschränken in Ziffer 23 ADSp die gesetzliche Haftung für Güterschäden nach § 431 HGB: Für Schäden im speditionellen Gewahrsam auf 5 EURO je kg; bei multimodalen 
Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung auf 2 SZR je kg sowie darüber hinaus auf 1 Mio. EURO je Schadensfall bzw. 2 Mio. EURO je Schadenereignis, je nachdem welcher Betrag höher ist. 
Ziffer 27 ADSp gilt nicht für Beförderungen, die dem Montrealer Übereinkommen für den Luftverkehr unterliegen. With your signature, you assure the correctness of the data of this form. We 
exclusively apply the conditions and regulations of the German Freight Forwarders' Standard Termsand Conditions (ADSp), in the corresponding current version. In number 23 of the ADSp, these limit
the legal liability for damages on goods, pursuant to § 431 GermanCommercial Code: for damages under forwarder custody to 5 EURO per kg; for multimodal transports including a sea freight to 2 
SDR per kg and furthermore to 1 m EURO percase of damage, or 2 m EURO per event of damage, according to which amount will be higher. Number 27 ADSp does not apply for transportations 
underlying the MontrealConvention for air traffic. . Version: 2020/1
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