Zakres czynności i wycena całej operacji
Dla klientów zlecających bez własnego wyjazdu

WZÓR
Wyjazd z Białystok do Kowno
Wyjazd z Kowno do m. Białystok
Suma km. 550
Paliwo do pojazdu służbowego + płyny eksploatacyjne 200 zł
Paliwo do pojazdu nabytego+ płyny eksploatacyjne 120 zł
W przypadku koniecznej rejestracji pojazdu na numery tymczasowe + OC koszt - 50 EU
W przypadku niekoniecznej rejestracji (pod warunkiem że pojazd nie będzie
wyrejestrowany) koszt 11 EU OC + 15 Euro sprawdzenie pojazdu pod kątem legalności i
ewentualnych poszukiwań.
Koszt usługi firmy Dowolex - 1000 zł
Przybliżony czas operacji 24h
Charakterystyka działania zlecenia całej operacji.
Firma Dowolex w składzie:
Krzysztof Olechnicki
Wiesław Dowgiert
udają się samochodem osobowym marki Ford Focus BI2193T
do miejscowości Wilno Litwa Na miejscu następują oględziny pojazdu i weryfikacja dokumentów
pojazdu.
- pomiar powłoki lakierniczej urządzeniem profesionalnym marki TGL - 4. Dokumentowanie wizualne
lub fotograficzne wskazań pomiarów powłoki lakierniczej.
- diagnostyka komputerowa urządzeniem profesionalnym CANSCAN AD100 PRO
- po przeprowadzonych diagnozach auto w naszym uznaniu nadaje się do dalszych sprawdzeń,
dokonywana jest jazda próbna. W tym sprawdzenie układów jezdnych, skrzyni biegów, ogólnej trakcji
pojazdu w raz z jego osiągami. Sprawdzenie jakości hamowania, kontroli trakcji ABS i innych
niezbędnych funkcji w które jest wyposażony pojazd. Po tych czynnościach następuje kontakt
telefoniczny ze zleceniodawcą i na jego żądanie dokumentacja z oględzin jest udostępniana w
internecie. Każde nasze uwagi co do stanu lub niejasności jest konsultowana ze zleceniodawcą w
drodze telefonicznej oraz przedstawienie uwag w formie zbliżonych zdjęć miejsca naszych uwag na
żądanie klienta..
- na życzenie klienta auto może być podstawione do ASO celem poddania ponownej
diagnozie i analizie wyspecjalizowanych pracowników ASO. Z wcześniejszych naszych
doświadczeń wykupywana jest usługa serwisowa "pełna" łącznie z wydrukami i opisami
serwisu. Koszt ponosi zamawiający. (około 120 - 140 EURO)

Po wykonanych czynnościach następuje kontakt telefoniczny ze zleceniodawcą. Następnie jeśli
zleceniodawca zdecyduje że pojazd odpowiada i zapoznał się wszelkimi uwagami i dokumentacją
sporządzoną przez firmę Dowolex finalizujemy operację. Sprawdzamy dokumenty wystawione przez
sprzedawcę. Na końcu następuje płatność.
Cały koszt wyniesie: 1545 zł
Wystawiam FR Faktura – Rachunek
Dowolex Krzysztof Olechnicki
ul. Zachodnia 15/9
15-345 BIAŁYSTOK
NIP 5421253741
REGON 200695289
+48 503 166 051 – Krzysztof
+48 606 994 445 – Wiesław
e-mail: dowolex@gmail.com
Dla przelewów złotówkowych
PL81 2490 0005 0000 4530 3064 4707
Dla przelewów walutowych EURO
PL80 2490 0005 0000 4600 2596 4334
BIC/SWIFT Alior Banku to: ALBPPLPW
Adres:
Adres: ALIOR BANK SPOLKA AKCYJNA: LOPUSZANSKA 38 D, LOPUSZANSKA BUSINESS PARK Miasto
WARSZAWA Poland

WZÓR

Umowa – Zlecenie
WZÓR
Zleceniodawca:
Imię nazwisko
PESEL ????
Zam. ???

Tel. +48 ????
e-mail. ???
Usługodawca:
Dowolex Krzysztof Olechnicki
ul. Zachodnia 15/9
15-345 BIAŁYSTOK
NIP 5421253741
REGON 200695289
+48 503 166 051 – Krzysztof
+48 606 994 445 – Wiesław
e-mail: dowolex@gmail.com
Dla przelewów złotówkowych
81 2490 0005 0000 4530 3064 4707
Dla przelewów walutowych EURO
PL80 2490 0005 0000 4600 2596 4334
BIC/SWIFT Alior Banku to: ALBPPLPW
Adres:
Adres: ALIOR BANK SPOLKA AKCYJNA: LOPUSZANSKA 38 D, LOPUSZANSKA BUSINESS PARK
Miasto WARSZAWA Poland
Zleceniodawca, zleca i zawiera umowę z firmą Dowolex, na sprowadzenie samochodu osobowego
marki Subaru Outback, 2.5 l o numerze VIN: xxxxxx pochodzącego z Republiki Litwy z miejscowości
Kowno. Czynności wykonywane zgodnie z załącznikiem do umowy - Zakres czynności i wycena
całej operacji.
Zleceniodawca przelewa pieniądze na konto firmy kwoty za samochód w wysokości ???? EURO lub
równowartość w/w kwoty w walucie PLN po kursie Kantoru Alior Bank w którym nastąpi wymiana na

walutę EURO. Środki można również dostarczyć osobiście do firmy DOWOLEX pod adresem
Zachodnia 15/9 Białystok za odpowiednim pokwitowaniem odbioru.
https://kantor.aliorbank.pl/forex
Przelewu należy dokonać minimum dwa dni przed zaplanowaną operacją z uwagi na dużą kwotę,
aby Alior Bank miał środki do wypłacenia.
Zleceniodawca przelewa na konto firmowe 1945 zł za koszty operacji włącznie z usługą.
W przypadku zdyskwalifikowania pojazdu na miejscu podczas oględzin, oraz rezygnacji z
dalszych czynności wobec weryfikowanego pojazdu, przez zlecejącego, firma Dowolex
odstępuje od dalszych czynności. W/w przypadku ulega zmianie cena za usługę do 700 zł. Po
czym następuje zwrot nadpłaconych środków na konto zlecającego z którego dokonywał
przelewu.
Środki przeznaczone na transakcję w imieniu zlecającego w wys. ???EURO zostają
niezwłaocznie przetransferowane na rachunek zlecającego, lecz nie dłużej jak do czterech dni.
Zlecający również zdecyduje czy chciałby zwrot środków w PLN po kursie Alior Bank na dany
dzień.
Firma Dowolex zobowiązuje się do rzetelnie wykonanej usługi zgodnie z załącznikiem do umowy.
Czas realizacji usługi wyniesie około 24 godzin.
Data operacji została ustalona na dzień: ????
Dane Litewskiej oferty sprzedażowej – ogłoszenie ze strony www.autoplius.lt ID ogłoszenia:
ID: A148…..
pod linkiem: ……………….
Kaunas, Lietuva tel. +370 ???
Firma Dowolex przed wykonaniem usługi (przed dzień) skontaktuje się telefonicznie ze sprzedawcą w
celu potwierdzenia przyjazdu.
Wszelkie zmiany w umowie następują za zgodą obu stron z pisemnym aneksem do umowy.

____________________________
Czytelny podpis zleceniodawcy

* Po podpisaniu dokumentu, proszę zrobić zdjęcie strony z podpisem i odesłać na adres dowolex@gmail.com

