Print Form

IMPORT ÁRUFELVÉTELI MEGBÍZÁS
Kérjük töltse ki, aláírással és cégbélyegzővel ellátva küldje el nekünk a hu.import@tnt.com e-mail címre
vagy telefaxon a 431 3096-os faxszámra!

Alulírott, cég/név:________________________________cím: ________________________________,
ügyintéző: _
_, telefon: __________________, e-mail:
_______________________ TNT ügyfélszám________________ megbízom a TNT Express Hungary
Kft-t (1097 Budapest, Ecseri út. 14-16.) a továbbiakban TNT, a _________________________________
kötésszámú import küldeményünk fuvarozásához kapcsolódó árufelvétel lebonyolításával.
Az áru felvehető: _____

_______________________________________________________ cégtől.

Címe: _________________________________________ (utca, házszám) ________________(ország)
_____________________________________ (város) __________ (irányítószám).
Ügyintéző:_________________tel.:_______________fax:______________e-mail:_________________
(a feladónál)

Az áru pontos megnevezése: ____________________________________________Értéke:_________
Méretei:
Méretei:
Méretei:
Méretei:

________ x
________ x
________ x
________ x

________
________
________
________

x
x
x
x

_________ cm
_________ cm
_________ cm
_________ cm

Súly:
Súly:
Súly:
Súly:

__________ kg
__________ kg
__________ kg
__________ kg

Darabszám:
Darabszám:
Darabszám:
Darabszám:

______
______
______
______

Összsúly: __________ kg Összdarabszám: ______

A szolgáltatások teljesítésével és díjaival kapcsolatos, a TNT részéről adott tájékoztatások alapján,
az árut a feladó várhatóan az alábbi szolgáltatással küldi
Expressz

Gazdaságos Expressz

a következő címre: ________________________________________________________________ _
(Ha a kiszállítási cím különbözik a Megbízó fenti címétől, úgy azt kérjük megadni a beérkezést követően részünkre
küldendő import vámkezelési megbízáson is!)

Árufelvétel napja:

_____________________E-mail cím: __________________________________

(Amennyiben igényli, hogy visszajelzést kapjon megbízásának átvételéről, kérjük adja meg e-mail címét is.)

Tudomásul vesszük, hogy a fuvardíjat a számlán meghatározottak szerint, átutalással egyenlítjük ki,
kivéve abban az esetben, amikor a TNT előírja a készpénzben történő fuvardíj fizetést.
Értékalapú kártérítést
a TNT részéről adott tájékoztatás alapján, kérünk:

igen:

nem:

(A kártérítés csak abban az esetben érvényes, ha a feladó a fuvarlevélen feltünteti az áruértéket, a valutanemet, az értékalapú kártérítési igényt!)

Priority-t, a TNT részéről adott tájékoztatás alapján, kérünk:

igen:

nem:

Tudomással bírunk arról, hogy a jelen megbízás teljesítése érdekében a fuvarozás teljesítésére a TNT
Fuvarozási Feltételei alapján kerül sor, melynek rendelkezéseit a TNT velünk megismertette, azokat a
feltételeket jelen megbízás aláírásával kifejezetten elfogadjuk.
Tudomással bírunk továbbá arról, hogy amennyiben a jelen megbízásban meghatározott adatok (áru
adatai, szolgáltatás fajtája) és az áru átvétele során kiállított fuvarlevélen feltüntetett adatok között
bármilyen eltérés van, úgy a megbízás teljesítésére, összhangban a TNT Fuvarozási feltételeivel, a
fuvarlevélen feltüntetett adatok alapján kerül sor, ezen adatok alapján történik az áru vámkezelése és a
megbízással kapcsolatos díj meghatározása. Kijelentjük, hogy az eltérésből eredően a TNT-vel szemben
semmilyen kárigénnyel nem lépünk fel.
Kelt, __________________________________
____________________________________
Megbízó cégszerű aláírása
Tisztelt Ügyfelünk!
Kérjük, hogy az esetleges félreértések elkerülése érdekében, lehetőség szerint, egyeztesse
partnerével a megbízás részleteit!
Amennyiben bővebb információra van szüksége, munkaidőben rendelkezésére állunk telefonon vagy
személyesen: Ügyfélszolgálat, árufelvétel. - Telefon: 06-40-313131
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