
Zasielateľský príkaz

Na základe žiadosti zasielateľa ČSAD Invest Logistics, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská č. 17, 831 04 
Bratislava, IČO: 35770082 /ďalej len ako „zasielateľ“/

DÁVA
príkazca  ..........................................,  so  sídlom  ..............................................................., 
IČO:................................... /ďalej len ako „príkazca“/ tento zasielateľský príkaz, ktorým potvrdzuje 
vznik  zasielateľskej  zmluvy,  na  základe  ktorej  je  zasielateľ  povinný  vo  vlastnom  mene,  na  účet  
príkazcu obstarať prepravu 

tovaru:
- hmotnosť:
- množstvo:
- povaha:

z miesta 
- presné označenie miesta nakládky:

- presný dátum a hodina nakládky:
- poverená osoba na nakládke / tel:

do miesta vykládky 
- presné označenie miesta vykládky:

- presný dátum a hodina vykládky:
- poverená osoba na vykládke / tel:

s ohľadom na tieto pokyny príkazcu:

-  pre  vyžiadanie  dodatočných  pokynov  bol  príkazcom  určený  ako  jeho  poverený  zástupca 

p.  .............................,  ktorý/á  bude  k  dispozícii  zasielateľa  denne  od  ............  do  ...........  na 

t.č.: ..........................., 

za odplatu 
- v dohodnutej výške: ....................................,- ..................., v ktorej je zahrnuté prípadné čakanie 

použitého dopravného prostriedku a posádky do 24 hodín počas celého trvania prepravy a poistenie 
zodpovednosti zasielateľa za škodu v rozsahu podľa Všeobecných zasielateľských podmienok Zväzu 
logistiky a zasielateľstva SR v platnom znení, ktoré sa na základe dohody zasielateľa a príkazcu 
stávajú súčasťou Zasielateľskej zmluvy,

- za dohodnutých fakturačných podmienok:
- splatnosť:
- dohodnutý úrok pre prípad omeškania príkazcu je 0.05% za každý deň omeškania.

Príkazca potvrdzuje dohodu o tom, že zasielateľ má právo na náhradu všetkých nákladov – okrem tých, ktoré sú  
súčasťou dohodnutej odplaty -, ktoré mu vzniknú, alebo ktoré si voči nemu uplatnia tretie osoby, v súvislosti s 
obstaraním prepravy podľa tohto Zasielateľského príkazu, hlavne však má zasielateľ právo na náhradu nákladov 
vzniknutých z dôvodu 

- neúplnosti, alebo nesprávnosti pokynov príkazcu uvedených v tomto Zasielateľskom príkaze, alebo
- ak poverený zástupca príkazcu nedá v lehote určenej zasielateľom nové pokyny, alebo zostávajúce 

pokyny uvedené v tomto Zasielateľskom príkaze podľa požiadaviek zasielateľa nedoplní, alebo
- ak nebude môcť byť tovar naložený alebo vyložený z dopravného prostriedku v lehotách uvedených 

v tomto zasielateľskom prípade, 
pričom príkazca uznáva svoj záväzok spolu s odplatou nahradiť náklady zasielateľovi v skutočnej výške v akej boli  
zasielateľom vynaložené, alebo voči nemu treťou osobou uplatnené.

POZNÁMKA:

_________________________
Príkazca /pečiatka, podpis/


	DÁVA

