Potwierdzenie usunięcia zanieczyszczeń
Potvrzení o odstranění nečistot

PL

CZ

Ja niżej podpisany potwierdzam że przed przyjęciem ładunku oczyszczono z materiałów obcych
komorę ładunkową, węże, sita oraz zawory wylotowe. Jestem świadomy, iż nawet śladowe ilości
materiałów obcych mogą doprowadzić do zanieczyszczeń ładowanego materiału./
Ja níže podepsaný potvrzuji, že před přijetím nákladu byl vyčištěn od cizích materiálů nákladový prostor, hadice
i ventily. Jsem si vědom, že dokonce zůstatkové stopy po cizích materiálech můžou způsobit znečištění naloženého
materiálu.

Numer ZS / Objednávka

_______________________________________________________

Poprzedni ładunek / Poslední náklad ________________________________________________
Kierowca /’ Řidič ______________________________________________________________
Przewoźnik / Dopravce __________________________________________________________
Data /Datum __________________________________________________________________
Nr. rej. Naczepy /SPZ/OP_____________________________________________________________________________________

Podpis____________________
Niniejszym -swoim podpisem- kierowca potwierdza, że znane mu są ogólne warunki transportu materiałów luzem
firmy Baumit, a w szczególności wymagania techniczne dla pojazdu (wyposażenie), czystość, wytyczne dotyczące
załadunku i dostawy materiałów luzem firmy Baumit oraz zasady postępowania w przypadku pozostałych ilości./
Tímto-svým podpisem- řidič potvrzuje, že jsou mu známy všeobecné podmínky přepravy volně ložených materiálů
firmy Baumit a v detailech technické požadavky pro vozidlo(výbavu), čistotu, specifika týkající se nakládek
a dodávek volně ložených materiálů firmy Baumit a rovněž zásady postupů v případě zbytkového množství
materiálů.
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Potwierdzam poprawność wprowadzonych przez kierowcę danych oraz stwierdzam po
przeprowadzonych oględzinach, iż wszystkie komory, wyloty, przewody oraz węże wylotowe są
czyste./
czyste./
Potvrzuji správnost řidičem zadaných údajú a potvrzuji po vykonané prohlídce, že všechny komory,
komory, výpustě i hadice
jsou čisté.
čisté.

___________________________________
Podpis osoby przeprowadzającej załadunek /
Podpis osoby vykonávající nakládku )

Proszę o każdorazowe wypełnienie niniejszego oświadczenia przed załadunkiem w firmie Baumit
i przekazanie osobie przeprowadzającej załadunek w celu weryfikacji, a następnie dołączenie do
dokumentów przewozowych i przesłanie wraz z fakturą za transport do odpowiedniej placówki
firmy Baumit . /
Prosím o vyplnění tohoto potvrzení před každou nakládkou ve firmě Baumit a odevzdání osobě vykonávající
nakládku pro kontrolu a následně o přiložení k přepravním dokladům a zaslání společně s fakturou za dopravu
příslušné pobočce firmy Baumit)
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