Agencja Celna Polamer Cargo-Service Sp. z o. o.
INFORMCJA
Informujemy o nadejściu przesyłki nadesłanej z USA/KANADA.
Przesyłka została złożona do magazynu czasowego składowania w Warszawie, celem dokonania
odprawy celnej.
Według przepisów obowiązujących w UE odbiorca niniejszego listu jest zobowiązany do dokonania
zgłoszenia celnego. Zgłoszenia można dokonać osobiście w Miejscu Uznanym Polamer w Warszawie lub
korespondencyjnie na mocy udzielonego upoważnienia. Łączne koszty odprawy celnej w obu przypadkach są
takie same. Zgłoszenia można dokonać również osobiście w Urzędzie Celnym przy ul. Postępu 13, 02-676
Warszawa.
W standardowych przypadkach jesteśmy w stanie reprezentować Państwa przed Urzędem Celnym w
Warszawie bez konieczności osobistego stawiennictwa w Warszawie. Jeżeli wybiorą Państwo tę formę
zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z instrukcją, następnie o szczegółowe wypełnienie formularza.
Jakiekolwiek braki i niewypełnione pola spowodują uchybienia formalne uniemożliwiające
prawidłowe dokonanie zgłoszenia. Wypełniony formularz i upoważnienie prosimy przesłać listem na
adres :
Agencja Celna Polamer, ul. Puławska 427 , 02-801 Warszawa.
Po dokonaniu odprawy towar zostanie dostarczony pod wskazany adres przez nadawcę.
Klient zobowiązany jest do uregulowania opłat celnych (cło + VAT) oraz kosztów odprawy celnej
przesyłki (w/g cennika*) + opłaty za przelew 20 PLN przy odbiorze za pobraniem.
*cennik usług Agencji Celnej Polamer znajduje się na stronie internetowej www.polamer.pl
INSTRUKCJA
Drogi Kliencie:
1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zawartości i wartości paczki przed wypełnieniem
formularza skontaktuj się z nadawcą przesyłki z Ameryki.
2. Czytelnie wypełnij wszystkie wolne pola formularza.
2. Wyraźnie zaznacz w rubryce rodzaj towaru, czy jest to prezent czy zakup. W przypadku rzeczy nowych
załącz kopię rachunku, jeśli nie posiadasz rachunku podaj przyczynę w rubryce uwagi.
3. W rubryce uwagi wpisz czy zawartość paczki jest prezentem czy zakupem dokonanym za granicą (np.
prezent lub zakup).W przypadku zakupu załącz kopię rachunku.
4. Gdy nadawcą paczki jest firma obligatoryjnie załącz kopię rachunku, potwierdzenie płatności.
Z poważaniem
Agencja Celna Polamer

Polamer Cargo-Service Sp. z o. o.
Ul. Puławska 427
02-801 Warszawa
(Zaplecze Centrum Handlowego REAL)

Dane teleadresowe:
tel. 22 855 60 22
fax: 22 644 01 99
mail:agencjacelna@polamer.pl

Agencja Celna czynna od pn-pt.: 7.00-15.00
Magazyny celne: 8.00-15.00
Urząd Celny przyjmuje zgłoszenia celne: 7.30-14.00

