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Najważniejsze warunki realizacji usługi 

Twój czas jest dla nas ważny. Dlatego zamiast długiego regulaminu i zawiłych przepisów prawnych 

przygotowaliśmy dla Ciebie krótkie i czytelne warunki realizacji zlecenia. Przeczytaj je przed zamówieniem usługi. 

Dzięki temu od razu wszystko będzie dla Ciebie jasne i będziesz czuł się bezpiecznie na każdym etapie współpracy. 

Spełnienie i zaakceptowanie zasad jest warunkiem realizacji usługi. Sam widzisz, z nami wszystko jest proste. 

1. Zamawiający zobowiązany jest do przesłania na adres bok@akcyzasamochodowa.pl poprawnie 

zeskanowanych dokumentów:  

 Dowód rejestracyjny. 

 Umowa/faktura/rachunek zakupu auta. 

 Skan dowodu osobistego: Zamawiający może też dołączyd ksero dowodu osobistego do dokumentów 

wysyłanych pocztą. 

2. Zamawiający zobowiązany jest wypełnid formularz zamówienia usługi, podpisad formularz i wysład pocztą na 

adres biura:  

Al. Konstytucji 3 Maja 2 pok. 10, 

96-200 Rawa Mazowiecka 

3. Zamawiający zobowiązany jest do wydrukowania i podpisania dokumentów: 

 UPL-1. 

 Upoważnienie do Urzędu Celno-Skarbowego. 

 Dane Pojazdu. 

3a. Wskazane w pkt 3. dokumenty należy wysład pocztą wraz z formularzem zamówienia usługi 

na adres: 

Al. Konstytucji 3 Maja 2 pok. 10 

96-200 Rawa Mazowiecka 

4. Po otrzymaniu kompletu dokumentów Wykonawca przystąpi do realizacji usługi. 

5. Zlecając usługę Zamawiający oświadcza, że akceptuje terminy realizacji, w tym terminy urzędowe.  

6. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z usługą, którą zamawia, jej ceną oraz warunkami realizacji. 
7. Zamawiający oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą, a dokumentacja oryginalna.  
8. Warunkiem realizacji usługi jest opłacenie w całości kosztów - zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę 

zestawieniem. 

9. Zamawiający akceptując warunki, wyraża zgodę na wykonanie usługi przed upływem 14 dni od jej 

zamówienia. Zamawiający oświadcza, że przed wykonaniem Usługi, został poinformowany przez Wykonawcę, 

o tym, że po wykonaniu Usługi, utraci on prawo odstąpienia od umowy. 

10. Wykonawca gwarantuje zachowanie terminu zgłoszenia pojazdu do Urzędu Celno-Skarbowego 

w wymaganym terminie pod warunkiem otrzymania kompletu dokumentów na 5 dni przed upływem 14 dnia 

od daty sprowadzenia pojazdu do kraju.  

11. Tłumaczenia samochodowe wykonywane są wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych posiadających aktualne 

uprawnienia. Przypis na tłumaczeniu będzie brzmiał „ z przedstawionego dokumentu” oraz dołączony 

zostanie wydruk przesłanego dokumentu. W przypadku konieczności zastosowania przypisu o tłumaczeniu 

z oryginału należy dokumenty wysład na adres naszego biura. Taka usługa trwa od 4-7 dni roboczych, 

a jej koszt to dodatkowe 10zł brutto. 
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