
Data zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa firmy, Adres, NIP

nr do kontaktu/e-mail

Uwagi:

Zamawiający zobowiązuje się, do natychmiastowego informowania Petrodom Venna 

Sp. z o.o. Sp. k  o jakichkolwiek zmianach danych w złożonym zamówieniu. W przypadku niewykonania tego 

zobowiązania do Petrodom Venna Sp. z o.o. Sp. k lub przekazania danych niezgodnych z prawdą, 

skutkujących nałożeniem na Petrodom Venna Sp. z o.o. Sp. k. kar lub innych sankcji, potwierdzamy, że 

Petrodom Venna Sp. z o.o. Sp. k będzie uprawniony w tym zakresie do dochodzenia roszczeń wobec 

Zamawiającego.

Numer referencyjny SENT

PESEL:

Nr autocysterny/ciągnika/

naczepy:

Nr do kontaktu/e-mail

Imię i Nazwisko

NIP:

Typ transakcji z punktu widzenia SENT

Odbiór paliwa na potrzeby zaopatrzenia własnej stacji, zbiornika lub bazy magazynowej

Odbiór paliwa w celu dalszej odsprzedaży do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą

Nazwa:

Ilość Cena/OpustProdukt

Olej Napędowy ON-B0 / 0N-B7

Benzyna Bezołowiowa Pb 95

Olej opałowy Ekoterm Plus

Benzyna Bezołowiowa Pb 98

Miejsce odbioru

Nr dowodu osobistego

Oświadczam, że przewóz towarów objętych zamówieniem został zgłoszony zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie 

monitorowana drogowego przewozu towarów (Dz.U. poz. 708), a w wyniku zgłoszenia uzyskany został numer referencyjny SENT podany w 

zamówieniu. *

Forma płatności

Kierowca upoważniony do odbioru paliwa

Data odbioru

Petrodom Venna Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Sidorska 61

21-500 Biała Podlaska

tel.: +48/83 342 65 39

kom.: 692 445 104

fax.: + 48/83 342 65 38

e-mail: petrodom@petrodom.pl

* Pouczenie: Brak oznaczenia pola oznacza, że podmiotem wysyłającym obowiązanym do dokonania zgłoszenia przewozu towarów, zgodnie z wyżej wymienioną 

ustawą jest Petrodom Venna Sp. z o.o. Sp. k., wobec czego Zamawiający zobowiązuje się do dokonania potwierdzenia odbioru paliw w systemie SENT na platformie 

PUESC nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru.

Dziękujemy za złożenie zamówienia

ZAMÓWIENIE 

HURT Z ODBIOREM 

WŁASNYM

Dane przewoźnika

Czytelny podpis / pieczątka imienna zamawiającego

Odbiór paliwa w celu dalszej odsprzedaży do podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej

CN 2710 19 43/CN 2710 20 11

CN 2710 12 45

CN 2710 12 49

CN 2710 19 47
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