Drukuj

FZO

FORMULARZ - ZAMÓWIEŃ OSÓB
Nr teczki ................................. NIP firmy .........................................
pieczęć przedsiębiorcy

Nr telefonu .................................. Nr faxu .......................................
e–mail ...........................................

Dnia: ............................

ZAMÓWIENIE
NA ZEZWOLENIA LUB FORMULARZE PODRÓŻY
W PRZEWOZACH OSÓB
*Wyrażam zgodę na wysłanie dokumentów
ZAMÓWIENIE
(ilość sztuk)

RODZAJ ZEZWOLENIA
Zezwolenie i wypisy na wykonywanie wahadłowych przewozów osób w
międzynarodowym transporcie drogowym PL*
Zezwolenie i wypisy na wykonywanie okazjonalnych przewozów osób w
międzynarodowym transporcie drogowym PL*
RODZAJ ZEZWOLENIA ZAGRANICZNEGO
Białoruś autobus pusty
Białoruś autobus pusty płatne
Macedonia wahadło - 20 jazd
Ukraina wahadło - 10 jazd
Ukraina autobus pusty
Rosja autobus pusty
Książka Formularzy Podróży
Między krajami UE *) zgodnie z Rozporządzeniami Rady (EWG)
Nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. i nr. (WE) nr.12/98
Formularz podróży w formie zeszytu zawierający 25 wyrywanych formularzy
z kopią. Cena 50 zł
Kraje: A, B, BG, CY, CZ, D, DK, E, EST, F, FIN, GB, GR, H, HR, I, IRL, M, L, LT, LV, NL, P, RO, S, SK, SLO.
„INTERBUS” Książka formularzy jazdy w formie zeszytu zawierający 25 wyrywanych formularzy
z kopią. Cena 50 zł
Między krajami UE i krajami spoza UE, w zależności od tego, jakiego dokumentu wymagany jest
przez państwo docelowe:
Kraje: BY, BIH, MD, TR, RUS, UA

Zamówienie prosimy wysłać na nr fax: (022) 220-43-59 tel: (22) 220-43-22

Forma płatności - za pobraniem firmy kurierskiej!
Wyrażam zgodę na przesłanie dokumentów firmą kurierską - GLS Poland
Adres doręczenia przesyłki; tel. kontaktowy oraz
adres e-mail: w celu powiadomienia o przesyłce

Wyrażam zgodę na przesłanie rachunku bez podpisu przedsiębiorcy oraz informuję, iż zapoznałem/am się z
warunkami usługi kurierskiej zamieszczony na /www.gitd.gov.pl przesyłki kurierskie/
..........................................................................................
(data i czytelny podpis zamawiającego)

kurier.zezwolenia.btm@gitd.gov.pl
Konsekwencje błędnego wypełnienia zamówienia ponosi zamawiający.
Administratorem danych osobowych podanych na formularzu jest Główny Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą przy
Al.Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji zamówienia.

