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AS Logistics Sp. z o.o. 
ul. Osmańska 5 
02-823 Warszawa 
tel.: +48 22 544 17 20 
fax: +48 22 894 60 33 
e-mail: info@asl.pl 

Zlecenie spedycyjne    prosimy wysłać na: info@asl.com.pl lub faks: 022 894 60 33 

Pracujemy w oparciu o aktualne Ogólne Warunki Spedycyjne dostępne pod adresem http://www.pisil.pl/opws oraz przepisy kodeksu cywilnego 
We are working upon actual Polish General Forwarding Rules available at http://www.pisil.pl/opws and polish civil code 
 

Rodzaj zlecenia 

Data zlecenia:      
Warunki dostawy (wg Incoterms):        
Rodzaj transportu:  

                                    lotniczy             kurierski 
                      

                                    morski LCL       morski FCL (rodzaj kontenera)       
                      

                                    drogowy 
 
 

 

Dane przewozowe 

Port nadania (załadunku):       
Data załadunku:       
Miejsce załadunku:       
 
 
Miejsce ostatecznej odprawy celnej / agencja celna: 
      
 

Port przeznaczenia (wyładunku):        
Data dostawy:       
Miejsce dostawy:       
 
 
Miejsce ostatecznej odprawy celnej / agencja celna: 
      
 

Nadawca (eksporter):       
 
 
 
osoba kontaktowa:       
telefon:       
e-mail:       

Odbiorca (importer):      
 
 
 
osoba kontaktowa:       
telefon:       
e-mail:       

 

Dane towaru 

Ilość opakowań i nazwa towaru: 
 

Waga w kg  Wymiary w cm 
(dł. x szer. x wys.) brutto netto 

                        

    

    

    

    

Ładunek bezpieczny?       tak   
                                   

                                          nie 
Numer UN, nazwa, klasa, grupa pakowania: 
      

Czy ubezpieczyć?       tak  na sumę       
                                   

                                    nie 
 
Wartość towaru:       

 

Instrukcje dodatkowe zleceniodawcy 

Instrukcje i uwagi dodatkowe:       Oświadczenie zleceniodawcy: 
- Zobowiązujemy się do terminowego pokrycia wszelkich kosztów i 
wydatków naliczanych zgodnie z realizacją niniejszego zlecenia oraz 
do uregulowania wszystkich płatności ciążących na przesyłce (dot. 
eksportu) w przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań przez 
odbiorcę.  

 
               
data    /  podpis / pieczątka zlecającego 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest AS Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 5. Państwa dane osobowe 
przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B -  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r., Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od 
administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne.  Polityka ochrony danych dostępna jest pod linkiem: https://asl.pl/wp-content/uploads/2018/06/RODO.pdf   
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