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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

Zlecenie przeadresowania  
przesyłki importowej

Z-K03.05-19 Zlecenie przeadresowania przesyłki importowej, wersja 9, z dnia 10.08.2018

Zleceniodawca - Płatnik usługi:

Adres:

Osoba kontaktowa:

fax:NIP:

Numer listu przewozowego:

Nazwa firmy:

telefon:

Adres doręczenia przesyłki po odprawie celnej:

Adres:

Osoba kontaktowa:

Nazwa firmy:

telefon:

Adres doręczenia dokumentu odprawy celnej SAD lub innego dokumentu w formie papierowej i pobrania należności 
celnych:

Adres:

Osoba kontaktowa:

Nazwa firmy:

telefon:

Przesyłka zostanie doręczona zgodnie z wyżej wskazaną dyspozycją przez Kuriera TNT Express Worldwide (Poland) 
Sp. z o.o. następnego dnia roboczego po odprawie celnej, po uregulowaniu należności celno-podatkowych. 

W przypadku, gdy adres doręczenia przesyłki po odprawie celnej jest inny niż adres doręczenia dokumentu odprawy celnej 
SAD i pobrania należności celno-podatkowych, koszt przeadresowania wynosi 50 PLN + VAT.

W przypadku, gdy dokument odprawy celnej SAD i przesyłka są zaadresowane w jedno miejsce - usługa przeadresowania  
jest bezpłatna.

Akceptuję powyższe warunki i wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT

czytelny podpis upoważniającego 
 

pieczęć firmowa data
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