Ogólne Warunki Zlecenia
Poltik Sp z o.o.
1. W przypadku braku pisemnej odmowy realizacji zlecenia w ciągu 30 minut
niniejsze zlecenie uważa się za przyjęte do realizacji. Prosimy także o pisemne
potwierdzenie przyjęcia zlecenia.
2. Termin płatności 60 dni od daty otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury wraz
z dwoma oryginałami listu CMR potwierdzonym przez odbiorcę (pieczątka, podpis
i data).
3. Wynagrodzenie za przewoźne ustalone w walucie EUR będzie przeliczone na PLN
według średniego kursu NBP z dnia załadunku.
4. Termin dostarczenia faktury za usługę i oryginalnych dokumentów przewozowych
wynosi 14 dni od wykonania usługi.
5. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada aktualne ubezpieczenie OCP z sumą
gwarancyjną nie niższą niż wartość ładunku będącego przedmiotem przewozu
z klauzulą ochrony za szkody polegające na kradzieży lub rabunku oraz wymagane
licencja i zezwolenie do wykonywania transportu.
6. Kierowca jest zobowiązany za właściwe załadowanie, mocowanie transport
i zabezpieczenie ładunku. W szczególności kierowca ma obowiązek uczestniczyć w
załadunku i rozładunku towaru, porównać zgodność towaru z dokumentami co do
ilości i wagi oraz sprawdzić czy towar jest w stanie nienaruszonym.
7. Za opóźnienie auta na załadunek/rozładunek, zmianę numerów bez
powiadomienia zleceniodawcy, zleceniobiorca może być obciążony kwotą 100
EUR.
8. Za niepodstawienie auta i doprowadzenie do zerwania zlecenia zleceniobiorca
będzie obciążony kwotą 100% frachtu lub faktycznej kwoty pokrywającej straty
z tego tytułu.
9. Czas wolny od kar za przestój na załadunku 24 godziny, na rozładunku 48 godzin.
Opłata za przestój pojazdu wynosi 50 euro za dobę i naliczana jest za każdą pełną
dobę postoju przekraczającą czas wolny od kar za przestój. Soboty, niedziele
i święta nie są uwzględnione przy obliczaniu kosztów przestoju.
10.Podstawą roszczeń finansowych za przestój pojazdu za każdą pełną dobę
przekraczającą czas wolny od kar za przestój jest karta postoju opisana
i podstemplowana przez nadawcę lub odbiorcę.
11.Przedysponowanie samochodu lub zmiana miejsca załadunku/rozładunku możliwe
tylko w przypadku pisemnej zgody zleceniodawcy.
12.Zastrzegamy sobie prawo do anulacji zlecenia do 24 godzin przed załadunkiem
bez żadnych konsekwencji finansowych.
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13.Od chwili przyjęcia zlecenia obowiązuje ochrona klienta Firmy POLTIK LOGISTIC
SP. Z O.O. w trakcie realizacji zlecenia oraz 2 lata po jego wykonaniu.
W przypadku podjęcia bezpośrednich rozmów lub wdrożenia działań
konkurencyjnych POLTIK LOGISTIC SP. Z O.O. ma prawo obciążyć zleceniobiorcę
karą umowną w wysokości 50 000 EUR. Wszelkie informacje przekazane/nabyte
przez zleceniobiorcę przy realizacji zlecenia, dotyczące zleceniodawcy oraz
klienta zleceniodawcy, jak również nadawców i odbiorców stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. „O zwalczani
nieuczciwej konkurencji”. Przez wdrożenie działań konkurencyjnych należy
rozumieć świadczenie bezpośrednio lub pośrednio usług transportowych na rzecz
klienta zleceniodawcy, nadawcy lub odbiorcy z pominięciem zleceniodawcy.
Wynagrodzenie z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej zawiera
się w stawce określonej w niniejszym zleceniu.
14.Wszystkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy przewozu rozpoznawane będą
przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby POLTIK LOGISTIC SP. Z O.O.
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, w oparciu o prawo polskie.
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