Naročilnica za prevzem blaga na drugem naslovu

Naslov prevzema:

Maksimalna teža posameznega paketa je 50,0 kg. Preverite maksimalne dimenzije ( 60x80x200 cm in 2xŠ+2xV+1xD < 300 cm )

Podatki o prejemniku:

Paket je lahko prevzet ko GLS oddelek za stike s strankami prejme to naročilo vendar ne prej kot naslednji delovni dan ( D + 1 ).
Naprošamo vas, da to naročilo pošljete najkasneje do 13:00 ure za dvig paketov naslednjega dne. Voznik kurir ne more prevzeti več
paketov kot je napisano na vašem naročilu zato vas naprošamo za natančnost pri izpolnjevanju naročila. Voznik kurir bo prevzel samo
zaprte, zalepljene in nepoškodovane pakete katere lahko prevzamemo v skladu z našimi Splošnimi pogoji poslovanja, zadnja verzija. S
spodnjim podpisom stranka potrjuje spoštovanje Splošnih pogojev poslovanja in Splošne pogoje zavarovanja paketov. Naročilo za dvig
paketa znaša 3,5 EUR + DDV na paket. Pogoji dviga, prevoza in dostave so v smislu transportne klavzule INCOTERM 60 (EX WORKS).
Uvozno carinjenje za Norveško in Švico vršimo preko svojega poslovnega partnerja.
Kontaktirate nas lahko na e-mail: info@gls-slovenia.com ali pa nas pokličete na TEL: +386 1 500 11 93 ali +386 1 500 11 94 ali pa preko
FAX: +386 1 500 1183. Pri izračunu časa dostave je potrebno upoštevati 24 ur za vsako tranzitno državo in 24 ur za prevzem paketa. Za
uspešnost in točnost izvedbe prevoza in dostave je potrebno, da je pošiljka pripravljena pravočasno in kompletno z vso izvozno spremno dokumentacijo na naslovu dviga blaga. Naročnike opozarjamo, da so vse pošiljke zavarovane v skladu s Splošnimi pogoji
poslovanja podjetja GLS. V primeru posledične škode, ki bi nastala zaradi izgube paketa, poškodbe blaga ali prekoračenega roka dostave
te škode ne krijemo. Zahtevajte naša navodila glede pakiranja paketov za izvoz. S podpisom jamčimo za verodostojnost in usklajenost
podatkov z našim dobaviteljem (mesto dviga v tujini).
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