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TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o.  ul. Annopol 19   03-236 Warszawa    
KRS0000357766   Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego    
NIP 634-275-06-06   PL6342750606   kapitał zakładowy 524 990 000,00 PLN

Z-K03.05-16 Druk cesji praw do przesyłki, wersja 11, z dnia 10.08.2018

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 70 PLN netto, płatne /proszę wybrać formę płatności/

gotówką, w chwili odbioru cesji i dokumentów przesyłki

przelewem*
* osoba fizyczna zobowiązana jest do zapłaty gotówką

UWAGA! 
Do odbioru przesyłki po zakończeniu odprawy celnej wymagane jest pisemne upoważnienie od importera. 
Jeżeli w ciągu 17 dni od daty przylotu przesyłka nie zostanie zgłoszona do odprawy celnej nastąpi uruchomienie 
procedury odesłania przesyłki do nadawcy. 
  
Informujemy, iż w przypadku braku otrzymania dokumentu PZC najpóźniej trzeciego dnia roboczego od daty  
(pierwszym dniem jest dzień następujący po tej dacie), zostaną naliczone dodatkowe opłaty za składowanie przesyłki w 
wysokości:

Numer przesyłki:

Data nadejścia przesyłki:

Czy jest oryginał faktury? NieTak

Cedujemy prawo do odprawy w/w przesyłki na:

Przesyłki o wadze wskazanej na SAD równej 70 kg lub do 70 kg - 70 PLN + VAT za czwarty dzień 
plus 20 PLN + VAT za każdy kolejny dzień kalendarzowy, nie licząc sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Przesyłki o wadze wskazanej na SAD powyżej 70 kg - 180 PLN + VAT za czwarty dzień 
plus 40 PLN + VAT za każdy kolejny dzień kalendarzowy, nie licząc sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Imię i nazwisko oraz numer telefonu pracownika TNT:

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

Pełna nazwa przedstawiciela:

Adres przedstawiciela:

NIP przedstawiciela:

Akceptuję warunki określone powyżej
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