
 

sennder GmbH
Genthiner Strasse 34
10785 Berlin 
Germany

Carrier Data wystawienia: 29.09.2020
John Doe VAT: DE302502945

Kontakt: +33 99 99 99
John Doe@sennder.com

Numer referencyjny sennder: 260398A 

Drogi Panie Doe,
Niniejszym przesyłam potwierdzenie zlecenia transportowego:

TRASA
Rodzaj załadunku Adres Data / Godzina Numer referencyjny

Załadunek Customer, Customer Address
30.09.2020
14:00 - 14:00

123456

Rozładunek Customer, Customer Address
01.10.2020
09:00 - 11:00

123456

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Wyposażenie: 40t Tautliner

Opis ładunku: Beer

Waga: 24.0 t

Wymiana palet: No 

Wymogi: Top loading

Notatki: 

Cena podstawowa €600.00

Cena całkowita (netto) €600.00

UWAGA! 

Nasze warunki wymagają złożenia wszystkich dokumentów przewozowych (CMR/dowodu dostawy) przed dokonaniem płatności. Akceptując 
zlecenie, zgadzasz się na przesłanie całej wymaganej dokumentacji za pośrednictwem naszych dedykowanych platform. Aby otrzymać notę 
kredytową, musisz dostarczyć dokumenty przewozowe za pośrednictwem platformy orcas.sennder.com, dostępnej po podaniu danych logowania. 
Jeśli nie posiadasz tych danych uwierzytelniających, dokumenty muszą zostać przesłane za pośrednictwem linku pod.sennder.com, podając numer 
referencyjny sennder widoczny na początku niniejszego Zlecenia. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących procesu fakturowania sennder 
GmbH, prosimy o kontakt pod adresem finance@sennder.com.

Prosimy o potwierdzenie wykonania zlecenia, wysłanie numerów auta, licencji transportowej oraz ubezpieczenia.

W przypadku pytań, proszę o wiadomość e-Mail lub kontakt telefoniczny.

Jeżeli przewoźnik nie posiada wystarczająco wysokiego ubezpieczenia (wymaganą zgodnie z Klauzulą 18), 
sennder zachowuje prawo do doubezpieczenia transakcji na czas transportu towaru. W takiej sytuacji, 
sennder pobierze/odejmie kwotę w formie ryczałtowej opłaty w wysokości 3.50 euro, z należnej kwoty 
ustalonego frachtu dla przewoźnika.
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Pozdrawiam,

John Doe
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Poniższe warunki obowiązują dla danego transportu 260398A:
• To  zlecenie  transportowe  jest  oparte  o  ogólne  warunki  handlowe  firmy  sennder  GmbH  (znajdujące  się  tutaj:

https://www.sennder.com/pl/terms-conditions).
• Zlecenie transportowe nie jest przeznaczone dla osób trzecich i nie może być traktowane jako list przewozowy.
• Przekazywanie tego zlecenia transportowego osobom lub firmom trzecim bez zezwolenia firmy sennder GmbH jest

zabronione.
• Jeżeli  zleceniobiorca  nie  będzie  w  stanie  z  jakichkolwiek  powodów  wykonać  danego  zlecenia  w  czasie  do  tego

wyznaczonym, jest on zobowiązany do podstawienia pojazdu zastępczego. Jeśli w dalszym ciągu zleceniobiorca nie jest
w stanie wykonać zlecenia, firma sennder GmbH, po pewnym czasie, jeśli ten czas nie jest określony w BGB §323 Abs. 2
BGB. może wysłać pojazd zastępczy i i naliczyć przewoźnikowi wynikającą różnicę poprzez opoznienie i wynikajacych z
tego kosztow.

• Czas  postoju  liczony  jest  odpowiednio  od  czasu  przyjazdu  na  miejsce zaladunku i  rozladunku,  według  ustalonych
godzin. Jeżeli godziny odebrania i dostarczenia towaru nie zostały wcześniej ustalone, obowiązują także  następujące
zasady opłat postojowych (jeżeli nie wynikają one z winy zleceniobiorcy):

• czas oczekiwania 2 godzin oraz poniżej 2 godzin jest częścią umowy i nie jest opłacany przez sennder GmbH
• czas przeznaczony na zabezpieczenie oraz odbezpieczenie  towaru nie jest wliczane do czasu oczekiwania
• w  przypadku  przekroczenia  2  godzin  oczekiwania,  wynagrodzenie  postojowe  jest  liczone  w  następujący

sposób (po każdych rozpoczętych 30 minutach):
 35,00€ za każdą godzinę dla pojazdów powyżej > 12 ton, maksymalnie jednak 280,00€ za 24 godziny
 20.00€ za każdą godzinę dla pojazdów poniżej 12 ton, maksymalnie jednak 160,00€ za 24 godziny

• czas odprawy celnej  nie jest  wliczony w wynagrodzenie postojowe,  chyba że trwa powyżej dwóch godzin,
wtedy obowiązują zasady jak powyżej.

• koszty  za  czas  oczekiwania  muszą  zostać  zgłoszone  zleceniodawcy  w  przeciągu  48  godzin  (tygodnia
roboczego) od wykonania zlecenia przez zleceniobiorcę.

• Rozwiązanie zlecenia transportowego przez sennder z powodu odwołania lub martwego frachtu,  rozwiązanie przez
przewoźnika

• Jeżeli  sennder  wypowie zlecenie transportowe na więcej  niż osiem (8)  godzin przed uzgodnionym czasem
odbioru, przewoźnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

• Jeżeli sennder anuluje zlecenie transportowe w ciągu ośmiu (8) godzin przed uzgodnionym czasem odbioru,
przewoźnik otrzymuje wynagrodzenie

 w wysokości jednej trzeciej uzgodnionej opłaty frachtowej z anulowaniem od czterech (4) do ośmiu
(8) godzin przed uzgodnionym czasem odbioru;

 w wysokości 50% uzgodnionej opłaty frachtowej z anulowaniem od dwóch (2) do czterech (4) godzin
przed uzgodnionym czasem odbioru;

 w wysokości 70% uzgodnionej opłaty frachtowej z anulowaniem na mniej niż dwie (2) godziny przed
uzgodnionym czasem odbioru.

 We  wszystkich  scenariuszach  wynagrodzenie  w  przypadku  anulowania  przez  sennder  jest
ograniczone do maksymalnej kwoty 350,00 EUR.

 Jeśli  nastąpi  anulacja  ładunku  w  dniu  załadunku  w  godzinach  od  8:00  do  10:00,  sennder  jest
zobowiązany  do zapłaty  jednej  trzeciej  uzgodnionej  opłaty  frachtowej  (zgodnie  z  §  415 (2)  nr  2
Niemieckiego Kodeksu Handlowego). Obowiązuje to niezależnie od uzgodnionej godziny załadunku. 

• Wyżej wymienione warunki obowiązują tylko w przypadkach, w których przewoźnik otrzymał potwierdzenie
zamówienia co najmniej jedną (1) godzinę przed anulowaniem. We wszystkich innych przypadkach anulowania
przez sennder wynagrodzenie jest ograniczone do kosztów prowadzenia pojazdu poniesionych od momentu
otrzymania potwierdzenia zamówienia.

• Przewoźnikowi nie przysługują żadne dalsze roszczenia wynikające z rozwiązania umowy.
• Jeżeli przewoźnik wypowie zamówienie transportowe potwierdzone przez sennder przed terminem odbioru,

przewoźnik jest zobowiązany do zrekompensowania powstałej szkody, w szczególności do zwrotu wszystkich
dodatkowych kosztów dla przewoźnika zleconego przez sennder jako alternatywy. 

• Kierowca  jest  zobowiązany  w  czasie  zaladunku  i  rozladunku  nosić  kamizelkę  odblaskową  oraz  buty  robocze.  Nie
przestrzeganie tych zasad może doprowadzić do wycofania pojazdu z miejsca załadunku.

• Przyczepa pojazdu musi być czysta oraz pusta na miejscu załadunku.
• Godzina rozładunku powinna być odnotowana na liście przewozowym.

Thank you!
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