Auftrag zur Übernahme und Verzollung / Zlecenie do
przejęcia i odprawy ostatecznej
Hiermit
ich
Henryk
und seine
Mitarbeiter mein Fahrzeug in meinem Namen
verzollen.
Niniejszym upoważniam
firmę Portagent Henryk Lisewski i jej
pracowników do odprawy celnej mojego pojazdu.

Adresse: Coloradostr. 5
27580 Bremerhaven
E-Mail: doc@portagent.eu
Tel.: +49 471 3069750

Persönliche Daten / Dane osobiste:
Firma:
Vor- und Nachname / Imię i Nazwisko:
Straße und Hausnr. / Ulica:
PLZ, Ort / Kod Pocztowy i Miejscowość:
Telefon & E-Mail:

Fahrzeugdaten / Dane pojazdu:
Bezeichnung / Nazwa Pojazdu
VIN

Hubraum / Pojemność silnika

Unfall / Wypadkowy

ccm

Fahrzeugtyp / Typ pojazdu PKW / osobowy

Oldtimer

Motortyp / Typ silnika Diesel

Teile im Fzg. / czesci w samochodzie

Kühlmittel / Klimatyzacja 1234yf

Kaufdaten / Dane zakupu:
und Währung / Cena zakupu i waluta
Frachtpreis bis Bremerhaven und Währung / Cena frachtu i waluta

Leistungsumfang / Zakres uslug
Verzollung / odprawa celna

✘

freier Verkehr /
odprawa ostateczna

Fiskalabfertigung /
odprawa fiskalna

T1 / Transit

Abholung und Transport / odbiór i transport

Persönliche Erklärung / Oswiadczenie:
meiner Unterschrift
ich die Richtigkeit aller
Angaben. Ich bin der
Besitzer
der Ware
möchte von
bei der Verzollung vertreten werden. Des Weiteren verpflichte ich mich
unverzüglich alle Kosten, Zölle
Steuern zu begleichen.
zur vollständigen Begleichung aller Kosten bleibt
die Ware im Gewahrsam von
Henryk
oder
trete ich die Ware zwecks Deckung an
Henryk

Moim podpisem zaświadczam prawidłowość powyżej wpisanych danych. Jestem właścicielem tego towaru i
chcę być reprezentowany przez Portagent przy ocleniu. Jednoczesnie zobowiazuję się do niezwłocznego
pokrycia wszelkich kosztów odprawy wraz z cłem, VAT-em, ewentualnym zabezpieczeniem oraz opłatami
spedycyjnymi. Do momentu pełnego pokrycia kosztów towar pozostaje pod nadzorem firmy Portagent Henryk
Lisewski. W przypadku nie zapłacenia lub braku możliwości zapłaty przekazuję prawo własności w.w. towaru
firmie Portagent Henryk Lisewski w celu pokrycia kosztów. Zgadzam się wykonania wszelkich usług zgodnie z
Niemieckim regulaminem spedycyjnym ADSp.
/ Nr. dowodu

Ort / Data i miejscowość

Eine Kopie des Ausweises ist diesem Schreiben
beigefügt / Kopia dowodu jest załączona

Name in Druckschrift / Imię i nazwisko dużymi literami

Unterschrift / Podpis

