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Cesja / Upoważnienie 

imię i nazwisko oraz numer telefonu 
osoby przyjmującej cesję 

 

pieczęć firmowa przedstawiciela importera data

- przedstawiciela importera, bez prawa regresu. 
  
Opłata za cesję wynosi 140 PLN netto.

Numer przesyłki:

Data nadejścia przesyłki:

Czy jest oryginał faktury? NieTak

Cedujemy prawo do odprawy w/w przesyłki na:

Imię i nazwisko oraz numer telefonu pracownika FedEx:

Opłatę za cesję pokrywa: /wypełnić, jeżeli opłatę pokrywa inna firma niż przedstawiciel importera/

Pełna nazwa przedstawiciela:

Adres przedstawiciela:

NIP przedstawiciela:

Akceptuję warunki określone powyżej

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest FedEx 
Express Poland  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Annopol 19, 03-236 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w niniejszym 
dokumencie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany 
(w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności, której treść dostępna jest na stronie internetowej tnt.com/express/pl i fedex.
com/pl. Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji czynności związanych z 
realizacją usługi. 
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