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Dokładny opis zawartości
Tylko przesyłki niedokumentowe (wymagania celne)
Zgoda nadawcy
Numer konta nadawcy *
Aby zapłacić za przesyłkę za pomocą konta DHL, wprowadź tutaj swój numer konta. Jeśli nie masz jeszcze konta, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta DHL. Należy pamiętać, że numer konta może być wymagany również, gdy zostanie wybrana płatność przez odbiorcę lub trzecią stronę
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Rejon
Stan
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Tel. Komórkowy/stacjonarny *
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Kod taryfikacyjny towaru
(jeśli dotyczy)
Rodzaj eksportu
Cło/podatek w kraju doręczenia
Proszę podać potwierdzony numer płatnika
Oświadczam iż: (a) zapoznałem się z DHL Express Ogólnymi Postanowieniami Umowy i Zasadami
Odpowiedzialności(dalej: Warunki Przewozu) w języku polskim i je niniejszym akceptuję oraz że (b)
niniejsza przesyłka nie zawiera gotówki, towarów niebezpiecznych lub innych towarów zabronionych.
W przypadku braku odmiennych uzgodnień na piśmie – Warunki Przewozu wyczerpują wszelkie
Wartość ubezpieczenia
Data
4
Miasto *
Kraj *
Miasto *
Aby skrócić czas obsługi zgłoszonych towarów, proszę określić dokładnie towary i ich wartość.
For quick and reliable export of declarable items, DHL needs precise information on the characteristics of the export including actual value of the goods.
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Wpisz liczbę sztuk w przesyłce, całkowita waga powinna być zaokrąglona w górę do pół kilograma,a wymiary każdego elementu do 1 cm (długość * szerokość * wysokość)
Waga całkowita:
Wpisz liczbę sztuk w przesyłce, całkowita waga powinna być zaokrąglona w górę do pół kilograma,a wymiar każdego elementu do 1 cm (długość * szerokość * wysokość)
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Stan
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Y
warunki umowy obowiązującej pomiędzy mną a DHL.
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Tel. komórkowy:
Email
Mobile
Click here for eMailship User Guide & Two-letter Shipper country code Appendix
I acknowledge that my personal information will be collected, used and outsourced for purposes
related to performance of DHL Express Services, and will be retained until the above mentioned 
purposes are fulfilled. I am aware that I cannot use DHL Express services if I do not agree to same.
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Numer GST dostawcy zagranicznego
Od 1 grudnia 2019 r., Zgodnie z rospoządzeniem rządu Nowej Zelandii, wszystkie firmy zagraniczne, które dostarczają usługi i towary w kwocie większej niż 60 000 NZD, zobowiązane są do zapoznania się z komunikatem dotyczącym GST i przesyłaniem go do IRD http://www.ird.govt.nz/gstupdate
USCI
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USCI
EORI
EORI
Employee Identification Number (EIN)
Warunki przewozu
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Odbiorca
Płatność przez trzecią stronę
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2
3
Szczegóły faktury
4
Warunki wysyłki
5
Komentarze
6
(Wypełnia się tylko dla przesyłek celnych)
Employee Identification Number (EIN)
*
Incoterm
Dokładny opis zawartości*
Szt *
Jedn. Wartość *
Razem Wartość
Jednostka netto Waga
Razem Waga
Kraj Pochodzenie *
Nr
Jedn. miary
Towaru Kod
Opis przedmiotu.
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GST 
Paid
Całk. deklar. wartość
Razem elementów
Całkowita waga netto
Całkowita waga przesyłki
kg(s)
kg(s)
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Specyfikacja
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1
 Shipper
Szczegóły pakowania
3
Numer specyfikacji*
Data
Uwagi
4
Prosimy pamiętać, że dodane może zostać maksimum 10 pozycji
Opakowanie nr *
Opis towarów *
Liczba *
Waga netto
Waga brutto *
Objętość
Nr
Opis przedmiotu.
5
jedn. miary
(Wypełnia nadawca na Tajwanie, tylko dla przesyłek celnych)
Razem *
kg(s)
kg(s)
CU.FT
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Osoba kontaktowa *
Nazwa firmy *
Tel. Komórkowy/stacjonarny *
Wew.
Adres *
Miasto *
Kod pocztowy
Stan/Prowincja
Kraj *
2
Szczegóły odbioru
Data odbioru *
Waga przesyłki *
Liczba paczek *
Gotowe od *
:
Gotowe do *
:
3
Szczegóły lokalizacji
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Lokalizacja wysyłki *
4
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DHL EXPRESS
WARUNKI PRZEWOZU ("Regulamin")
4. Sprawdzanie stanu PrzesyłekDHL zastrzega sobie prawo do otwarcia oraz do skontrolowania zawartości Przesyłki bez obowiązku wcześniejszego zawiadomienia Nadawcy.
 
5. Opłaty za PrzesyłkęOpłaty za Przesyłkę naliczane są na podstawie wyższej z dwóch wag: wagi faktycznej lub wolumetrycznej. Każda Przesyłka może zostać ponownie zważona lub zmierzona przez DHL w celu ustalenia jej prawidłowej wagi i rozmiarów dla obliczenia właściwej opłaty. Nadawca zobowiązuje się zapłacić lub zwrócić DHL wszelkie opłaty związane z przewozem Przesyłki, koszty jej przechowywania, cła oraz podatki należne za usługi świadczone przez DHL lub poniesione przez DHL w imieniu Nadawcy, Odbiorcy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. Nadawca jest zobowiązany również zwrócić DHL wszelkie poniesione przez DHL koszty z tytułu zaspokojenia roszczeń, pokrycia szkód, opłat, grzywien oraz innych wydatków w przypadku, jeśli okazało się, że Przesyłka nie nadaje się do przewozu, jak zostało to opisane w punkcie 2.
 
6. Odpowiedzialność DHLOdpowiedzialność DHL jest ograniczona jedynie do szkody bezpośredniej w Przesyłce w postaci utraty lub uszkodzenia przy uwzględnieniu limitów za kilogram/funt określonych w niniejszym punkcie. Jakakolwiek inna odpowiedzialność za szkodę jest wyłączona (w tym utracone korzyści, dochody, odsetki, przyszłe transakcje), niezależnie czy są to szkody specjalne czy pośrednie, nawet jeśli ryzyko takiej szkody zostało przedstawione DHL przed przyjęciem lub po przyjęciu Przesyłki do przewozu. Jeśli Przesyłka jest przewożona różnymi środkami transportu tj. drogą powietrzną, środkiem transportu drogowego lub innym środkiem transportu, uznaje się, że jakakolwiek szkoda nastąpiła w czasie transportu drogą powietrzną. Odpowiedzialność DHL w przypadku jakiejkolwiek przewożonej Przesyłki, z zastrzeżeniem punktów 7-11, ogranicza się do jej faktycznej wartości pieniężnej i nie może przekraczać:
   -  25, 00 dolarów amerykańskich za kilogram lub 11, 34 dolarów amerykańskich za funt 
      dla Przesyłek przewożonych drogą powietrzną lub innym środkiem transportu 
      niebędącym środkiem transportu drogowego; lub   - 12, 00 dolarów amerykańskich za kilogram lub 5, 44 dolarów amerykańskich za funt 
      dla Przesyłek przewożonych środkami transportu drogowego.
Przysługuje jedno roszczenie w odniesieniu do jednej Przesyłki. Zaspokojenie roszczeń wg zasad opisanych poniżej jest równoznaczne z pełnym i ostatecznym zaspokojeniem roszczeń związanych z daną Przesyłką. Jeśli Nadawca uważa, że limity te są niewystarczające, powinien zadeklarować wartość Przesyłki i wykupić ubezpieczenie zgodnie z punktem 8 (Ubezpieczenie Przesyłki) albo samodzielnie zawrzeć umowę ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku przyjmuje on na siebie ryzyko związane ze utratą lub uszkodzeniem Przesyłki.
 
7. Ograniczenia czasowe zgłaszania roszczeńWszelkie roszczenia muszą być zgłoszone DHL na piśmie w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia, w którym DHL przyjął Przesyłkę do przewozu. W przeciwnym razie DHL nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
 
8. Ubezpieczenie Przesyłki*DHL może zapewnić Nadawcy ubezpieczenie obejmujące wartość Przesyłki w przypadku jej utraty lub uszkodzenia, pod warunkiem, że Nadawca wypełni część dotyczącą ubezpieczenia na pierwszej stronie listu przewozowego lub zamówi takie ubezpieczenie za pomocą automatycznego systemu DHL i zapłaci stosowną opłatę. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wtórnych (pośrednich), ani szkód spowodowanych przez opóźnienie w doręczeniu.
* Nie dostępne dla usług pocztowych.
 
9. Przesyłki Opóźnione i Gwarancja Zwrotu PieniędzyDHL podejmie wszelkie konieczne działania w celu dostarczenia Przesyłki w standardowym czasie, określonym w harmonogramie regularnych doręczeń DHL. Jednak nie jest to czas gwarantowany i nie stanowi on części umowy. DHL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez opóźnienia.
Wybrane usługi objęte są gwarancją zwrotu pieniędzy, co w przypadku opóźnienia daje w niektórych sytuacjach możliwość uzyskania zwrotu opłat za transport Przesyłki lub zwolnienia przez DHL Express z opłat za transport Przesyłki. Warunki Gwarancji Zwrotu Pieniędzy można znaleźć na stronie DHL (www.dhl.com), są one również udostępniane przez Dział Obsługi Klienta DHL.
                        WAŻNA INORMACJA
Zamawiając usługi DHL, jako „Nadawca”, Klient zgadza się, w swoim imieniu lub w imieniu jakiejkolwiek innej osoby uprawnionej do Przesyłki na to, aby niniejsze Ogólne Warunki obowiązywały od momentu, w którym DHL przyjmie Przesyłkę, o ile nie ustalono inaczej na piśmie z upoważnionym do tego pracownikiem DHL.
„Przesyłka” oznacza wszystkie dokumenty lub paczki, które są przewożone na podstawie jednego listu przewozowego i w sposób wybrany przez DHL, w tym drogą powietrzną, środkiem transportu drogowego lub innym środkiem przewozu. List przewozowy obejmuje wszelkie etykiety wyprodukowane przez automatyczne systemy DHL, listy przewozowe, kwity konsygnacyjne i odsyła do niniejszych Ogólnych Warunków. Odpowiedzialność za przewóz każdej Przesyłki jest ograniczona według zasad określonych poniżej. Jeśli Nadawca domaga się większej ochrony, wówczas za dodatkową opłatą może uzyskać dodatkowe ubezpieczenie (więcej informacji poniżej). „DHL” oznacza każdego członka sieci DHL Express.
 
1. Cła, eksport i import.DHL może podjąć każdą z poniższych czynności w imieniu Nadawcy, aby wykonać zleconą usługę, a w szczególności: (1) pomóc w przygotowaniu wszelkich wymaganych dokumentów, uzupełnić kod produktu i kod usługi na liście przewozowym, jak również regulować wszelkie należności lub podatki, wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub innych regulacji, (2) działać w charakterze agenta, upoważnionego przez Nadawcę podczas kontroli celnej i eksportowej oraz w charakterze Odbiorcy Przesyłki wyłącznie w celu wyznaczenia agenta celnego do przeprowadzenia odprawy celnej i wprowadzenia Przesyłki do obszaru celnego, (3) przekierować Przesyłkę do brokera importowego Odbiorcy lub pod inny adres, na żądanie osoby, która zostanie uznana przez DHL - zgodnie z jego najlepszą wiedzą – za osobę upoważnioną.
 
2. Przesyłki nie przyjmowane do przewozu przez DHLNadawca oświadcza, że jego Przesyłka może zostać przyjęta do przewozu. Przesyłka uznana jest za niedopuszczalną do przewozu, jeśli:-
  - zawiera przedmioty, które zostały sklasyfikowane, jako materiał lub towar 
    niebezpieczny lub artykuły zakazane lub zabronione przez IATA (ang. 
    International Air Transport Association - Międzynarodowe Zrzeszenie 
    Przewoźników Powietrznych), ICAO (ang. International Civil Aviation 
    Organisation - Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego), ADR 
    (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego 
    towarów niebezpiecznych), wszelkie stosowne agendy rządowe lub inne 
    kompetentne organizacje;
  - nie została sporządzona deklaracja celna, gdy jest ona wymagana stosownymi 
    przepisami celnymi;
  - zawiera towary podrobione, zwierzęta, surowe złoto/srebro, walutę, banderole/ 
    winiety, zbywalne papiery na okaziciela, metale i kamienie szlachetne, 
    prawdziwą broń palną lub imitację broni palnej, części takiej broni, broń innego 
    rodzaju, materiały wybuchowe i amunicję, szczątki ludzkie, pornografię lub 
    nielegalne środki odurzające,
  - zawiera jakikolwiek inny przedmiot, który według DHL nie może być 
    przewożony w sposób bezpieczny lub zgodny z prawem, lub
  - opakowanie jest uszkodzone lub niewłaściwe.
 
3. Dostarczenie Przesyłek oraz podstępowanie z Przesyłkami niedoręczonymiPrzesyłki nie będą dostarczane do skrytek pocztowych lub na adres wskazany jedynie przy pomocy kodu pocztowego. Przesyłki są dostarczane na adres Odbiorcy podany przez Nadawcę (w przypadku usług pocztowych za taki adres uznawana jest pierwsza odbierająca Przesyłkę placówka pocztowa), ale niekoniecznie do wskazanego z nazwy Odbiorcy. Przesyłki zaadresowane ogólnie na podmiot (firmę) będą dostarczane jakiejkolwiek osobie upoważnionej (nawet w sposób dorozumiany) do odbioru Przesyłek w imieniu tego podmiotu (firmy) (np., do recepcji) na adres firmy. Jeśli Przesyłka została uznana za nie nadającą się do przewozu lub jej wartość została zaniżona dla potrzeb odprawy celnej lub nie można zidentyfikować lub zlokalizować Odbiorcy lub jeśli Odbiorca odmawia przyjęcia Przesyłki lub zapłacenia za dostarczenie Przesyłki, DHL podejmie uzasadnione działania w celu zwrócenia Przesyłki do Nadawcy na koszt Nadawcy, a jeśli te działania zakończą się niepowodzeniem, Przesyłka może zostać wydana, zbyta lub sprzedana przez DHL bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Nadawcy lub jakiejkolwiek innej osoby. Nadawcy zostanie zwrócona ewentualna różnica pomiędzy uzyskaną wartością Przesyłki a sumą poniesionych przez DHL kosztów obsługi Przesyłki i kosztów administracyjnych.
10. Okoliczności będące poza kontrolą DHLDHL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia Przesyłki wynikające z okoliczności leżących poza kontrolą DHL. Okoliczności te, to w szczególności, ale nie wyłącznie: każda wada lub naturalna właściwość Przesyłki, nawet, jeśli była znana DHL; każde działanie lub zaniechanie osoby nie będącej pracownikiem lub kontrahentem DHL – np. Nadawcy, Odbiorcy, osób trzecich, funkcjonariuszy celnych lub innych funkcjonariuszy państwowych; „Siła Wyższa” – np. trzęsienie ziemi, cyklon, burza, powódź, mgła, wojna, katastrofa lotnicza lub embargo, rozruchy, zamieszki. Ponadto DHL nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane ze zjawiskami elektronicznymi lub magnetycznymi lub za skasowanie elektronicznych lub fotograficznych obrazów, danych lub zapisów.
 
11. Konwencje MiędzynarodoweJeśli Przesyłka jest przewożona drogą powietrzną, a jej miejscem przeznaczenia jest państwo inne niż państwo, w którym przewóz Przesyłki się rozpoczął lub konieczny jest postój w takim innym państwie, wówczas zastosowanie mają Konwencja Montrealska lub Konwencja Warszawska. W przypadku międzynarodowego transportu drogowego zastosowanie ma Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Konwencje te ograniczają odpowiedzialność DHL za utratę lub uszkodzenie Przesyłki.
 
12. Gwarancje i Zabezpieczenie Nadawcy:Nadawca, zobowiązuje się zwolnić DHL jako dłużnika z długu, którym stał się on w związku ze szkodą wynikłą z zaniedbania Nadawcy w stosowaniu prawa lub innych właściwych regulacji, jeżeli okaże się, że poniższe zobowiązania i deklaracje Nadawcy nie są prawdziwe lub są niepełne:
 - wszelkie informacje przekazywane przez Nadawcę lub osobę go reprezentującą; - Przesyłka została przygotowana w bezpiecznym miejscu przez pracowników Nadawcy; - do przygotowania Przesyłki Nadawca zatrudnił godnych zaufania pracowników i dołożył 
   wszelkiej staranności w jej przygotowaniu; - Nadawca zabezpieczył Przesyłkę przed niedozwoloną ingerencją podczas jej 
   przygotowania, przechowywania lub transportu do DHL; - Przesyłka została właściwie oznaczona, zaadresowana i zapakowana w sposób 
   zapewniający bezpieczny przewóz przy obchodzeniu się z nią ze zwyczajową 
   starannością; - zastosowano się do wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji w zakresie 
   odprawy celnej, importu, eksportu i innych przepisów; oraz - list przewozowy podpisany został przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
   Nadawcy, a tym samym niniejsze Ogólne Warunki wiążą Nadawcę.
 
13. TrasyNadawca zgadza się na każdą trasę przewozu Przesyłki oraz jej zmianę, w szczególności zgadza się na to, że Przesyłka może być przewożona przez odmienne od standardowych punkty tranzytowe.
 
14. Obowiązujące prawoWszelkie spory wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków lub w jakikolwiek sposób z nimi związane podlegają, przepisom prawa kraju pochodzenia Przesyłki, a Nadawca nieodwołalnie poddaje się takiej jurysdykcji, o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej.
 
15. Postanowienia końcoweNieważność lub niemożność wyegzekwowania jakiegokolwiek powyższego postanowienia nie ma wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień Ogólnych Warunków.
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Deklarowana wartość musi być liczbą całkowitą, gdy wybrana waluta jest `JPY '. Wpisz ponownie zadeklarowana wartość.
Deklarowana wartość musi być liczbą. Proszę ponownie wprowadzić wartość
Wartość ubezpieczenia musi być liczbą całkowitą, gdy wybrana waluta jest JPY. Wpisz deklarowaną wartość ponownie.
Koszt jednostkowy powinien być liczbą całkowitą, gdy wybrana waluta jest JPY. Wpisz wartość ponownie.
Wartość ubezpieczenia musi być numeryczna. Proszę ponownie wprowadzić wartość.
Nie uzupełniłeś jednego lub kilku wymaganych pól w danych Nadawcy. Proszę uzupełnić wymagana pola.
Łączna liczba elementów nie może przekroczyć
 99
Liczba elementów nie może być zero.
Element 1
Dla tego typu przesyłki należy przygotować list przewozowy oraz zamówic kuriera.
Numer konta nie może być dłuższy niż 9 cyfr.
Czy na pewno chcesz wyczyścić dane odbiorcy?
Można określić tylko cztery adresy powiadomienia odbiorcy.
Nieprawidłowy adres e-mail. Proszę wprowadzić ponownie.
Nie znaleziono rekodu w książce adresowej
Czy chcesz usunąć wybrany rekord?
Czy chcesz zaktualizować bieżący rekord? Kliknij przycisk Nie, jeśli chcesz zapisać jako nowy wpis.
Książka adresowa jest pełna (50 wpisów). Usuń niepotrzebne wpisy.
Rekord z tą informacją już istnieje. Czy chcesz dodać kolejny rekord?
Pole zapłaty przez trzecią stronę nie może mieć więcej niż 8 linii
Waga elementu1
Waga elementu2
Waga elementu3
Waga elementu4
Waga elementu5
Waga elementu6
Waga elementu7
Waga elementu8
Waga elementu9
Waga elementu10
Nie kliknąłeś na przycisku "Przygotuj przesyłką" lub przycisk "Zleć odbiór". Proszę wybrać jedną lub obie opcje aby kontynuować
Nie uzupełniłeś jednego lub więcej wymaganych pól. Proszę uzupełnić wymagane pola.
Produkt, który został wybrany nie jest obsługiwany przez system.
Wybrany został nieprawidłowy produkt. Proszę sprawdzić i wprowadzić odpowiedni produkt
Niewłaściwie wybrany typ usługi.
Nie wypełniona faktura celna do przesyłki. Czy chcesz przygotować fakturę teraz?
Faktura celna za przesyłkę podlegającą ocleniu jest obowiązkowa. Prosimy o wypełnienie obowiązkowych pól. Czy chcesz teraz wypełnić fakturę celną?
Wartość zadeklarowanej wartości przesyłki nie jest zgodna z zadeklarowaną wartością podaną na fakturze handlowej. Proszę ponownie wprowadzić prawidłową wartość deklaracji przesyłki.
Waga przesyłki jest mniejsza od wagi netto podanej na dokumencie celnym. Proszę ponownie wprowadzić wagi przesyłki.
Czas gotowości nie może być późniejszy niż 00:00
Czas "gotowe do" musi być późniejszy niż 00:00
Czas "gotowe od" nie może być później niż czas "gotowe do".
W kategorii organizacji, różnica między czasem gotowości (gotowe od) do czasu zamknięcia (gotowe do) powinna być nie mniejsza niż godzina.
W kategorii adres prywatny, różnica między czasem gotowości (gotowe od) do czasu zamknięcia (gotowe do) powinna mieć co najmniej dwie godziny.
Czas "gotowy od", w momencie wprowadzenia nie może być wcześniejszy niż czas w komputerze w tym momencie.
Całkowita liczba elementów przesyłki nie może przekraczać maksymalnej ilości sztuk w formularzu odbioru. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową wartość.
Waga całkowita przesyłki nie może przekroczyć wagi przesyłki na formularzu odbioru. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową wartość.
Informujemy, że zlecenie odbioru należy przeprowadzić wraz z żądaniem wysyłki.
Nieprawidłowe połączenie wybranych produktów.
Masa całkowita nie może przekroczyć 99.999,9 kg
Czy na pewno chcesz wyczyścić wszystkie pola?
Pole numer konta powinno być wypełnione tylko cyframi. Wprowadź poprawny numer konta.
Numer konta nie może mieć mniej niż 9 znaków. Proszę wprowadzić ponownie.
Numer rachunku nie może być krótszy niż 2, a dłuższy niż 12 znaków. Proszę wprowadzić ponownie.
Wprowadzony numer nie jest prawidłowym numerem konta DHL. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłowy numer konta.
Numer Nadawcy CNPJ lub CPF jest nieprawidłowy. Podaj poprawną wartość
Numer Nadawcy IE lub RG jest nieprawidłowy. Podaj poprawną wartość
Numer Odbiorcy CNPJ lub CPF jest nieprawidłowy. Podaj poprawną wartość
Numer Odbiorcy IE lub RG jest nieprawidłowy. Podaj poprawną wartość
Nieprawidłowy znak w kodzie pocztowym nadawcy. Proszę poprawić.
Nieprawidłowy kod pocztowy nadawcy. Odpowiedni format kodu pocztowego nadawcy to
W kraju nadawcy są wymagane kody pocztowe, kod pocztowy nadawcy nie został wpisany
Nieprawidłowy znak w polu telefon nadawcy. Proszę poprawić.
Nieprawidłowy kod pocztowy odbiorcy. Odpowiedni format kodu pocztowego odbiorcy to
W kraju odbiorcy wymagany jest kod pocztowy, a kod pocztowy odbiorcy nie został wpisany
Pole łącznej liczby elementów jest polem numerycznym. Proszę sprawdzić i poprawić.
Całkowita liczba elementów przesyłki nie może być zero.
W polu wagi całkowitej powinny być wprowadzone tylko liczby.
Maksymalna waga dla Jumbo Box jest 35 kg. Proszę sprawdzić i upewnić się, że przesyłka nie przekracza 35 kg.
Maksymalna waga dla Jumbo Junior Box - 15 kg. Upewnij się, że masa nie przekracza 15 kg.
Całkowita waga przesyłki nie może być zero.
Całkowita waga przesyłki nie może przekroczyć 99999,9 kg. Podaj poprawną wagę
Pole wagi elementu jest dodatnim polem liczbowym i pozwala na wprowadzenie 1 miejsca po przecinku. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową masę sztuki
Opłaty celne w miejscu przeznaczenia - pole numeru konta jest tylko polem numerycznym. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłowy numer konta.
Numer konta do zapłaty cła i podatku nie może być krótszy niż 9 cyfr. Proszę wprowadzić poprawny numer.
Opłaty celne w miejscu przeznaczenia - wpisany numer konta jest nieprawidłowym numerem konta DHL. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłowy numer konta
Błędna data. Proszę poprawić datę.
Data wysyłki została wpisana w nieprawidłowym formacie. Data powinna zostać wpisana wg formatu DD-MM-YYYY.
Wprowadzona data wysyłki nie może być wcześniejsza niż dzień bieżący.
Wprowadzona data wysyłki jest odleglejsza niż 10 dni od dnia dzisiejszego.
Nie prawidłowy kod pocztowny nadawcy i odbiorcy. 
Format kodu pocztowego nadawcy to oraz format kodu pocztowego odbiorcy to
W kraju nadawcy i odbiorcy są wymagane kody pocztowe, kod pocztowy nadawcy i odbiorcy nie został wpisany
. Czy chcesz dokonać zmiany?
Wartość pola ubezpieczonego jest dodatnią wartością liczbową i pozwala wprowadzić do 2 miejsc po przecinku. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową deklarowaną wartość.
W polu "ubezpieczenie", można określić tylko jeden separator.
Koszt ubezpieczenia przesyłki przewyższa możliwą wartość 99.999.999,99. Wprowadź poprawną wartość ubezpieczenia.
Pole "Deklarowana wartość" nie może być puste.
Pole liczba sztuk jest polem numerycznym. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową wartość.
Pole długości elementu jest polem numerycznym. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową długość przesyłki.
Pole szerokości elementu jest polem numerycznym. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową szerokość przesyłki.
Wysokość elementu jest polem numerycznym. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową wysokość przesyłki.
Pole nr wewętrznego telefonu jest polem numerycznym. Proszę sprawdzić i wprowadzić prawidłowe rozszerzenie telefonu.
Waga Express Envelope nie może przekraczać 0,3 kg.
Usługa Express Envelope jest opłacana w gotówce.
The current eMailship only support Adobe Reader!!
Adres *
Numer Ulicy
Nazwa ulicy *
Uzupełnienie
Sąsiedztwo
Combination input of house no, and street name shall not exceed 35 characters.  Your input will be trimmed to 35 characters automatically.
Domestic shipment is not allowed. Please contact customer service if you need any assistance
Pole VAT / GST nadawcy jest polem numerycznym. Proszę sprawdzić i zweryfikować nadawcą przesyłki VAT / GST Numer.
Pole VAT / GST odbiorcy jest polem numerycznym. Proszę sprawdzić i zweryfikować.
Pole deklarowanej wartości do odprawy celej jest dodatnim polem liczbowym . Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową wartość.
W polu deklarowanej wartości do odprawy celnej określić tylko jeden separator.
W polu deklarowanej wartości do odprawy celnej, możemy określić tylko dwie cyfry po przecinku.
Deklarowana wartość nie może być większa niż 99.999.999,99.
Łączna zadeklarowana wartość przesyłki nie może być zero.
Wrowadzona data odbioru przesyłki jest nieprawidłowa
Nieprawidłowy format daty. Data musi być w formacie DD-MM-YYYY.
Data odbioru nie może być wcześniejsza niż data bieżąca	.
Podana data odbioru przekracza dopuszczalnych 10 dni od dnia dzisiejszego.
Pole wagi całkowitej w formularzu odbioru pozwala wprowadzić jedynie do jednego miejsca po przecinku. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową wartość.
Pole wagi całkowitej w formularzu odbioru jest polem dodatnim munerycznym. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową wartość.
Całkowita waga żadanego odbi nie może być zero.
Wartość wagi na formularzu odbioru nie może być większa niż 99999,9 kg
Pole liczby paczek w formularzu odbioru przesyłki jest polem numerycznym. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową liczbę sztuk.
Łączna liczba paczek do odbioru nie może być zerowa
Nieprawidłowy kod pocztowy. Prawidłowy format kodu pocztowego jest
W kraju odbioru jest wymagany kod pocztowy,a kod pocztowy nie został wpisany
Specyfikacja - pole ilość elementów jest polem numerycznym. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową wartość.
Zadeklarowana ilość pozycji na liście przewozowym nie może być zero. Proszę sprawdzić i wprowadzić odpowiednią ilość przedmiotów.
Specyfikacja - waga netto elementu jest dodatnim polem liczbowym i pozwala na wprowadzenie 3 miejsc po przecinku. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową wartość
Specyfikacja - waga netto elementu pozwala na wprowadzenie jedynie do 3 miejsc przecinku. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową wartość.
Waga netto na liście przewozowym nie może być zero. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową wagę netto.
Specyfikacja - waga elementu netto przekroczyła maksymalną dozwoloną wartośc 99999,999. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową wartość.
Specyfikacja - Pozycja wagi jednostkowej netto pozwala wprowadzić jedynie 3 pola po przecinku. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową wartość.
Specyfikacja - Pozycja wagi jednostkowej netto pozwala wprowadzić 3 pola po przecinku. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową wartość.
Waga brutto na liście przewozowym nie może być zero. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową wagę brutto.
Specyfikacja - maksymalna całkowita waga elementu przekracza 99999,999. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową wartość ciężaru brutto elementu.
Specyfikacja - pole objętości element jest dodatnim polem liczbowym i pozwala na wprowadzenie tylko dwóch miejsc po przecinku. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową wartość.
Specyfikacja - pole objętości pozwala tylko na wprowadzenie jednego miejsca po przecinku. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową wartość.
Specyfikacja - pole objętości elementu jest dodatnim polem liczbowym i pozwal na wprowadzenie tylko do dwóch miejsc po przecinku. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową wartość.
Ilość elementów w przesyłce nie może być równe 0. Podaj poprawną wartość
Dokument celny - pole ilość elementów jest polem numerycznnym. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową wartość.
Ilość elementów na fakturze celnej nie może być równe 0. Podaj poprawną wartość
Dokument celny - pozycja pole wartości jednostkowej jest polem numerycznym. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową wartość.
Dokument celny - pole wartości jednostkowej elementu jest wartością liczbową dodatnią z możliwością wprowadzenia do 2 miejsc po przecinku. Proszę wprowadzić ponownie prawidłową wartość.
Dokument celny - W polu "wartość jednostkowa" faktury, można określić tylko jeden separator.
Wartość przedmiotu na fakturze celnej nie może być rowne 0. Podaj poprawną wartość
Dokument celny - Pozycja wagi jednostkowej netto pozwala wprowadzić jedynie 3 pola po przecinku. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową wartość.
Dokument celny - pozycja wagi jednostkowej netto pozwala wprowadzić jedynie 3 pola po przecinku. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową wartość.
Waga przedmiotu na fakturze celnej nie może być równe 0. Podaj poprawną wartość
Dokument celny - Pozycja jednostkowa waga netto przekroczyło dopuszczalną masę maksymalnę 99999,999. Proszę sprawdzić i ponownie wprowadzić prawidłową jednostkową wartość ciężaru netto.
Dokument celny - Przekroczenie maksymalnej wagi na fakturze. Maksymalna dopuszczalna wartość - 99.999,99
Następujące pola są puste.
Łączna zadeklarowana wartość przekracza maksymalną możliwą 99.999.999,99
Deklarowana wartość nie może być większa niż 99.999.999,99.
Czy chcesz dokończyć przygotowanie listu przewozowego?
Nie ukończono specyfikacji. Czy chcesz, przygotować specyfikację teraz?
Prosimy sprawdzić czy w skrzynce odbiorczej jest potwierdzenie wysłania emaila, jeśli wysłałeś formularz przesyłki do DHL. W przeciwnym razie, należy zapisać informacje o przesyłce w celu późniejszego wykorzystania.
Numer konta płatnika
Numer konta nadawcy
Ubezpieczenie przesyłki
Kontakt nadawcy
Nazwa firmy nadawcy
Adres nadawcy
Miasto nadawcy
Kraj nadawcy
Telefon nadawcy
Nazwa firmy odbiorcy
Adresy odbiorcy
Miasto odbiorcy
Kraj odbiorcy
Osoba kontaktowa odbiorcy
Telefon odbiorcy
Produkt - inny produkt
Liczba paczek
Waga przesyłki
Długość elementu przesyłki 1
Długość elementu przesyłki 2
Długość elementu przesyłki 3
Długość elementu przesyłki 4
Długość elementu przesyłki 5
Szerokość elementu przesyłki 1
Wysokość elementu przesyłki 1
Szerokość elementu przesyłki 2
Wysokość elementu przesyłki 2
Szerokość elementu przesyłki 3
Wysokość elementu przesyłki 3
Szerokość elementu przesyłki 4
Wysokość elementu przesyłki 4
Szerokość elementu przesyłki 5
Wysokość elementu przesyłki 5
Długość elementu przesyłki 6
Szerokość elementu przesyłki 6
Wysokość elementu przesyłki 6
Długość elementu przesyłki 7
Szerokość elementu przesyłki 7
Wysokość elementu przesyłki 7
Długość elementu przesyłki 8
Szerokość elementu przesyłki 8
Wysokość elementu przesyłki 8
Długość elementu przesyłki 9
Szerokość elementu przesyłki 9
Wysokość elementu przesyłki 9
Długość elementu przesyłki 10
Szerokość elementu przesyłki 10
Wysokość elementu przesyłki 10
Opis zawartości
Konto do zapłaty należności celnych.
Akceptuję
Data przesyłki
Deklarowana wartość do odprawy celnej
Dokumenty celne - rodzaj faktury
Dokumenty celne - opis towaru
Dokumenty celne - liczba elementów
Dokumenty celne - wartość jednostkowa
Dokumenty celne - waga jednostkowa netto
Dokumenty celne - Kraj pochodzenia
Dokumenty celne - Kraj pochodzenia
Numer konta nadawcy
Nazwisko kontaktowe nadawcy
Nazwa firmy
Telefon nadawcy
Adres nadawcy
Miasto nadawcy
Kraj nadawcy
Data odbioru
Waga przesyłki
Razem elementów
Miejsce odbioru
Znaki specjalne nie są dozwolone.
Specyfikacja - numer specyfikacji
Specyfikacja - nr opokowania dla pozycji
Specyfikacja - opis pozycji
Specyfikacja - ilość dla pozycji
Specyfikacja - waga netto dla pozycji
Specyfikacja - waga brutto dla pozycji
Specyfikacja - objętość dla pozycji
Specyfikacja - ilość paczek
Waga nie może przekroczyć 99999,9, wpisz wartość mniejszą niż 99.999,9
Waga elementu nie może być zero.
Waga nie może przekroczyć 35 kg w przypadku Jumbo Box
Waga nie może przekroczyć 25 kg w przypadku Jumbo Junior
Wartośc ubezpieczenia i deklarowana wartość musi być taka sama. Czy chcesz kontynuować?
W przypadku przesyłek międzynarodowych, nie można korzystać z lokalnej waluty. Proszę zmienić walutę.
Deklarowana wartość nie może być większa od deklarowanej wartości. Proszę sprawdzić i zmienić
Jednostka miary wagi przesyłki jest różna od jednostki miary wagi na formularzu odbioru. Proszę wybrać odpowiednią wartość.
Stan/Prowincja odbiorcy
Kod pocztowy nadawcy
Dzielnica nadawcy
Kod pocztowy odbiorcy
Dzielnica odbiorcy
Kod pocztowy nadawcy
Dzielnica nadawcy
Referencje nadawcy
Receiver Email
Dla przesyłek o wartości ponad 2500 USD bardzo proszę o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta 042 6 345 100. Uzyskaja tam Państwo informacje na temat wszystkich dokumentów, także w formie elektronicznej, potrzebnych do prawidłowej odprawy Państwa przesyłki do wszystkich krajów Świata
Numer konta DHL nie może być krótszy niż 2 znaki i nie może być dłuższy  niż 20 znaków. Proszę ponownie wprowadzić prawidłowy numer konta DHL.
Przesyłki krajowe są niedozwolone. Skontaktuj się z naszą infolinią w celu uzyskania pomocy.
Ważność formularza wygasła, skontaktuj się z Helpdeskiem eCOM lub Przedstawicielem Handlowym DHL.
Waga elementu 11
Waga elementu 20
Waga elementu 19
Waga elementu 18
Waga elementu 17
Waga elementu 16
Waga elementu 15
Waga elementu 14
Waga elementu 13
Waga elementu 12
Wysokość elementu przesyłki 11
Szerokość elementu przesyłki 11
Długość elementu przesyłki 11
Długość elementu przesyłki 20
Długość elementu przesyłki 19
Długość elementu przesyłki 18
Długość elementu przesyłki 17
Długość elementu przesyłki 16
Długość elementu przesyłki 15
Długość elementu przesyłki 14
Długość elementu przesyłki 13
Długość elementu przesyłki 12
Szerokość elementu przesyłki 12
Szerokość elementu przesyłki 20
Szerokość elementu przesyłki 19
Szerokość elementu przesyłki 18
Szerokość elementu przesyłki 17
Szerokość elementu przesyłki 16
Szerokość elementu przesyłki 15
Szerokość elementu przesyłki 14
Szerokość elementu przesyłki 13
Wysokość elementu przesyłki 20
Wysokość elementu przesyłki 19
Wysokość elementu przesyłki 18
Wysokość elementu przesyłki 17
Wysokość elementu przesyłki 16
Wysokość elementu przesyłki 15
Wysokość elementu przesyłki 14
Wysokość elementu przesyłki 13
Wysokość elementu przesyłki 12
Czy chcesz usunąć ten wpis?
Czy chcesz dodać ten wpis?
Pole przechowujące historię referencji nadawcy jest już pełne, dane nie zostana zapisane. Usuń część danych aby przechowywać kolejne dane.
Zmieniono rodzaj przysłki na ‘Dokumenty’. Cena przesyłki zależna jest również od wymiarów. Czy chcesz zweryfikować wpisane wcześniej informacje w Szczegółach Przesyłki ?
Jeśli nie możesz znaleźć wiadomości w folderze Wysłane w skrzynce pocztowej, Twoja prośba o wysyłkę lub odbiór nie jest wysyłana do DHL, a Twoja sieć lokalna może blokować ruch IMAP.

Proszę postępować zgodnie z instrukcją podaną poniżej:

1. Zamknij okno wiadomości

2. Wybierz opcję Nie mam Desktop Mail i nie mogę uzyskać dostępu do usługi poczty wewnętrznej, kliknij przycisk Prześlij do DHL

3. Zapisz dostarczony plik XML.

4. Ręcznie wyślij wiadomość e-mail z prośbą o wysyłkę lub odbiór do DHL.

3. Zapisz gotowy plik XML.
5. Aby uzyskać instrukcje dotyczące ręcznego wysłania przesyłki lub zlecenia odbioru, kliknij ikonę Pomoc dla ręcznej transmisji znajdującą się w prawym górnym rogu formularza
Aby skorzystać z tej funkcji, musisz wrócić do głównego formularza i kliknąć przycisk „Prześlij do DHL” i zapisać plik xml podany w wyskakującym okienku. Skomponuj nową wiadomość e-mail z zapisanym plikiem XML, wyślij na emailship@dhl.com używając klienta poczty z następującym tematem:

(1) Aby wysłać tylko żądanie listu przewozowego:
      Temat: <Dwuliterowy kod kraju nadawcy>: Shipment Request

(2) Aby wysłać żądanie listu przewozowego i odbioru
      Temat: <Dwuliterowy kod kraju nadawcy>: Shipment and Pickup Request

(3) Aby wysłać tylko żądanie odbioru
      Temat: <Dwuliterowy kod kraju nadawcy>: Pickup Request 

Kliknij OK, aby powrócić do głównego formularza. Aby kontynuować wysyłanie poczty innej niż komputer stacjonarny, kliknij przycisk Prześlij do DHL. Jeśli nie chcesz kontynuować korzystania z poczty innej niż komputerowa, odznacz opcję „Nie mam programu Desktop Mail i nie mogę uzyskać dostępu do internetowej poczty e-mail”, a następnie kliknij przycisk Prześlij do DHL
Dutiable shipments with a single commodity valued over $50,000 USD may require you to file your Electronic Export Information (EEI). If your shipment requires you to file EEI to receive an Internal Transaction Number (ITN) from the US Government, please utilize our shipping website at www.dhl-usa.com to prepare your shipment.

If your shipment is exempt from this requirement and does not require an ITN, please proceed to process your shipment as normal.
Address *
Address *
Shipper State
Pickup - Shipper State
W ramach tego produktu oferujemy usługę rozszerzonnej odpowiedzialności za dokumenty. Jej wybór spowoduje doliczenie opłaty przewidzianej dla tego typu usługi. W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta. Czy chcesz z niej skorzystać?
The receiver phone is invalid. The phone field only accepts Alpha numeric, space, plus sign and hyphen only. Please check and re-enter the correct phone number accordingly.
The promotional code is currently not offer for selected receiver or third party billing type. Please change the billing to shipper to enjoy the current promotional campaign.
Pickups are not offered for this country in Emailship. Please contact customer service for the appropriate process to schedule a pickup. Your local customer service contact information can be found at: http://www.dhl.com/en/contact_center/contact_express.html
05.04.00
Version
Wprowadzony format jest nieprawidłowy. Numer ITN powinien składać się z dużej litery X, po której następuje 14 cyfr
EIN - numer EIN jest wymagany aby DHL mógł poprawnie sprocesować przesyłkę w Twoim imieniu
Commercial Invoice is required to be completed in order to utilize the ability to have DHL file the EEI on your behalf.
Numer EIN nie posiada poprawnego formatu. Poprawne formaty to: 123456789 lub 123456789AB lub 12345678901
Wprowadziłeś błędny numer tel. Komórkowy/stacjonarny
Wpisz go w poprawnym formacie.
Przykład:
Został wprowadzony niepoprawny adres email.
Wpisz go w poprawnym formacie:
Przykład: noreply@dhl.com
Tel.stacjonarny:
Mobile
Data odbioru nie może być wcześniejsza niż data przesyłki
https://mydhl.express.dhl/gb/en/legal/terms-and-conditions.html
Kraj nadawcy powinien być taki sam jak kraj w którym zostanie zamówiony kurier
Kurier nie został zamówiony. Czy chcesz zrobic to teraz?
Nie pokazuj wiecej.
You have not scheduled a Pickup for your shipment.Kindly proceed to schedule a Pickup.
 
The services, the content and the information on this Emailship form are provided on an "as is" basis. DHL, to the fullest extent permitted by law, disclaims all warranties, whether express, implied, statutory or otherwise, including but not limited to the implied warranties of merchantability, non-infringement of third parties rights and fitness for a particular purpose. DHL, its affiliates and licensors make no representations or warranties about the accuracy, completeness, security or timeliness of the services, content or information provided on or through the DHL web site or systems. No information obtained via the DHL systems or website shall create any warranty not expressly stated by DHL in these terms and conditions.
 
Some jurisdictions do not allow limitations of implied warranties, so the limitations and exclusions in this section may not apply to you. If you are dealing as a consumer, these provisions do not affect your statutory rights that cannot be waived, if any. You agree and acknowledge that the limitations and exclusions of liability and warranty provided in these terms and conditions are fair and reasonable.
E-mail od odbiorcy
Wprowadzony format numer telefonu jest niepoprawny. Sprawdź przykładowy format obowiazujący w danym państwie:
http://www.dhl.com.pl/pl/zasady_korzystania_ze_strony_internetowej.html
Format wskazanego pola jest nieprawidłowy:
Powiadomienie o dostarczeniu
Wyslij podsumowanie
Numer telefonu komórkowego *
http://www.dhl.rs/content/dam/downloads/rs/express/shipping/special_terms_conditions/dhl_express_postal_services_provision_rs_en.pdf
Collection and Use of Personal Information Consent Check is Mandatory
Zapoznanie się ze Zgodą na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych, a następnie potwierdź, zgody jest obowiązkowe.
Customs Document - Invoice Number
Customs Document - Invoice Number is mandatory for shipment destination Malaysia

			Podałeś nieprawidłowy numer OSR. 

			Popraw swój numer OSR, aby pasował do przykładowego formatu pokazanego poniżej.

			
			 
			

			Przykład:

			35901981

			Min. 8 cyfr / Maks. 9 cyfr
Inna kwota opłaty musi być dodatnią wartością liczbową
The Other Charge Amount accepts up to 1 decimal place
Inna kwota opłaty akceptuje do 2 miejsc po przecinku
Inna kwota opłaty przekroczyła maksymalną dozwoloną wartość (99999999,99)
Inna kwota opłaty nie może wynosić zero
Ten typ Innej kwoty obciążenia został już wybrany. Wybierz inny
Podaj prawidłowy identyfikator podatkowy przesyłki
N
N
N
0
0
N
0
N
N
N
false
Consent for Collection and Usage of Personal Information
2.	Use of personal information for marketing and promotional purposes (Optional).
 Category 
 Items
 Purpose
 Retention period
 Mandatory
 
 
 Name, E-mail, contact number
 (office, home, mobile), password
 
 
 
 Customer Management, Performance of
 contract obligations (shipping and delivery)
 
 Until fulfillment of the purpose
 Optional
 
 Bank account, credit card
 information 
 Performance of contract obligations 
 (shipping and delivery)
 Until fulfillment of the purpose
1.	Collection and use of personal information. (Mandatory)
You may refuse to provide any of the above personal information. However, in case you refuse to provide essential information, you are not able to join MYDHL+ membership or execute agreements with DHL KOREA LTD. If you refuse to provide optional information, shipping of goods may not be possible. 
 
..\DHL.jpg
Please read the following and check the appropriate boxes to indicate your consent.
..\DHL BU Identifier.jpg
Numer dokumentu podatkowego odbiorcy
Kod USCI odbiorcy

						Numer CR odbiorcy
Numer dokumentu podatkowego nadawcy
Kod USCI nadawcy
Numer CR nadawcy
Zmieniłeś Typ produktu na Dokument. Wszystkie dane EEI, EIN, FTR, ITN w sekcji nadawcy zostaną odrzucone. Czy na pewno chcesz zmienić typ produktu?
Wychodzisz z formularza pdf i otwierasz przeglądarkę internetową. Czy na pewno chcesz wyjść?
0,173,0
179,0,0
false
Wprowadź dla Tak lub tabulator i enter dla Nie.
1
Adres *
Adres *
Tel. Komórkowy/stacjonarny *
Długość(CM)
Szerokość(CM)
Wysokość(CM)
P
R
S
N
N
Version 05.04.00
1
Please Select
Please Select
International NonDocument
International Document
IND
ID
Express 09:00
Express 10:30
Express 12:00
Express WorldWide
EX9
EX10
EX12
EWW
RCNPJ
CNPJ
Local Currency
K
Nazwa ulicy *
Uzupełnienie
Sąsiedztwo
Nazwa ulicy *
Uzupełnienie
Sąsiedztwo
1
1
IND
IND
VAT Registration
VAT
VAT Registration
VAT
DAP - Delivered At Place
Commercial Invoice
05-05-2022
Permanent
Local Currency
xfa[0].form[0].Request[0].CommercialInvoice[0].desc[0].numItemDescUnitVal[0]
N
Kg(s)
Kg(s)
0.5
1
Version 05.04.00
05-05-2022
N/A
Version 05.04.00
N
N
Adres *
B
Version 05.04.00
K
Nazwa ulicy *
Uzupełnienie
Sąsiedztwo
1
Version 05.04.00
N
N
N
Version 05.04.00
false

Wprowadź dla Tak lub tabulator i enter dla Nie.
	Zaznacz aby ustawić pole płatne przez było tylko do odczytu: 
	Zaznacz aby ustawić pole numer konta płatnika było tylko do odczytu: 
	Zaznacz aby ukryć pole numer konta płatnika: 
	Zaznacz aby ustawić pole numer konta nadawcy było tylko do odczytu: 
	Zaznacz aby ukryć pole numer konta nadawcy: 
	Zaznacz aby ustawić pole osoba kontaktowa odbiorcy było tylko do odczytu: 
	Zaznacz aby ustawić pole nazwa firmy nadawcy było tylko do odczytu: 
	Zaznacz aby ustawić pole referencje nadawcy było tylko do odczytu: 
	Zaznacz aby ustawić pole adres nadawcy było tylko do odczytu: 
	Zaznacz aby ustawić pole tel. Komórkowy/stacjonarny nadawcy było tylko do odczytu: 
	Zaznacz aby ustawić pole informacje o doręczeniu było tylko do odczytu: 
	Zaznacz aby ustawić pole wyślij podsumowanie było tylko do odczytu: 
	sCustEditable: 
	sCustHidden: 
	Zaznacz aby ustawić pole gotówka było tylko do odczytu: 
	Zaznacz aby ukryć pole gotówka: 
	Zaznacz aby ustawić check box z ubezpieczeniem był tylko do odczytu: 
	Zaznacz aby ustawić pole referencje nadawcy jako obowiązkowe: 
	Zaznacz aby ustawić pole federal tax id CNPJ i CPF nadawcy było tylko do odczytu: 
	Zaznacz aby ustawić pole federal tax id CNPJ nadawcy było tylko do odczytu: 
	Zaznacz aby ustawić pole IE lub RG nadawcy było tylko do odczytu: 
	Zaznacz aby ustawić pole USCI nadawcy jako obowiązkowe: 
	Zaznacz aby ustawić pole CR number nadawcy jako obowiązkowe: 
	Podaj listę kodów krajów, w których typ dokumentu podatkowego nadawcy jest obowiązkowy dla przesyłek bez dokumentów. Oddziel wiele kodów krajów przecinkami: 
	Zaznacz aby ustawić pole nazwa firmy odbiorcy było tylko do odczytu: 
	Zaznacz aby ustawić pole adres odbiorcy było tylko do odczytu: 
	Zaznacz aby ustawić pole książka adresowa odbiorcy było tylko do odczytu: 
	Zaznacz aby ukryć książkę adresową odbiorcy: 
	Zaznacz aby ustawić pole tel. Komórkowy/stacjonarny odbiorcy było tylko do odczytu: 
	Zaznacz aby ustawić pole federal tax id CNPJ i CPF odbiorcy było tylko do odczytu: 
	Zaznacz aby ustawić pole federal tax id CNPJ odbiorcy było tylko do odczytu: 
	Zaznacz aby ustawić pole IE lub RG odbiorcy było tylko do odczytu: 
	Zaznacz aby ustawić pole USCI odbiorcy jako obowiązkowe: 
	Zaznacz aby ustawić pole CR number nadawcy jako obowiązkowe: 
	Podaj listę kodów krajów, w których typ dokumentu podatku odbiorcy jest obowiązkowy dla przesyłek bez dokumentów. Oddziel wiele kodów krajów przecinkami: 
	Zaznacz aby ustawić pole typ przesyłki było tylko do odczytu: 
	Zaznacz aby ustawić pole produkt było tylko do odczytu: 
	Wybierz, aby ustawić cła lub podatki docelowe jako pole tylko do odczytu: 
	Wybierz, aby ustawić docelowy numer konta cła lub podatków jako pole tylko do odczytu: 
	Wybierz, aby ukryć docelowe cła lub konto podatkowe: 
	Wybierz, aby ustawić zawartość przesyłki jako tylko do odczytu: 
	ikona Zweryfikowane przez społeczność: 
	Zaznacz aby ustawić ważność dokumentu PDF: 
	Wprowadź datę wygaśnięcia dokumentu DD-MM-RRRR: 
	Zaznacz aby zezwolić na ubezpieczenie dokumentów: 
	Zaznacz aby zezwolić na wprowadzenie kodów promocyjnych: 
	Zaznacz aby zamówienie kuriera było obowiązkowe przy przesyłkach gotówkowych: 
	Zaznacz aby faktura celna była wymagana przy przesyłkach gotówkowych: 
	Wprowadź warunki handlowe URL: 
	Zaznacz aby ukryć fakture proforma w rozwijanej liście: 
	Zaznacz aby pole numer faktury było obowiązkowe: 
	Zaznacz aby zezwolić na przesyłki krajowe express envelope: 
	Zaznacz aby zezwolić na przesyłki krajowe economy select: 
	Zaznacz aby zezwolić na przesyłki krajowe sprintline: 
	Zaznacz aby zezwolić na przesyłki krajowe express easy: 
	Zaznacz aby zezwolić na przesyłki międzynarodowe nie dokumentowe express easy: 
	Zaznacz aby zezwolić na przesyłki międzynarodowe dokumentowe express easy: 
	sHidden: 
	sEditable: 
	sMandatory: 
	sSetting: 
	sProduct: EWW
	txtShprTaxDocCtryList: 
	txtRcvrTaxDocCtryList: 
	Wprowadź kod Unified Social Credit Identifier nadawcy. Jest to wymagane przez chińskie władze celne, jeśli nadawca jest podmiotem gospodarczym. To pole jest obowiązkowe: 
	„W tym miejscu należy wpisać numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy nadawcy.
W ramach wymagań niestandardowych dla przesyłek nie zawierających dokumentów, jeśli wprowadzasz IOSS, wpisz w sekcji numer 8, pole identyfikatora podatkowego przesyłki.": 
	Wpisz numer identyfikacyjny pracodawcy lub EIN: 
	Wybierz inny rodzaj opłat: 
	Wybierz inny rodzaj opłat: 
	Wybierz inny rodzaj opłat: 
	Wybierz inny rodzaj opłat: 
	Wybierz inny rodzaj opłat: 
	Wprowadź kwotę dla innego rodzaju opłaty: 
	Wprowadź kwotę dla innego rodzaju opłaty: 
	Wprowadź kwotę dla innego rodzaju opłaty: 
	Wprowadź kwotę dla innego rodzaju opłaty: 
	Wprowadź kwotę dla innego rodzaju opłaty: 
	,,Numer podatkowy używany do zapłaty za tę przesyłkę w miejscu docelowym. Przykład: IOSS dla Europy, LVG dla Nowej Zelandii, VOEC dla Norwegii itd. ": 
	Zaznacz jeśli adres odbiorcy jest adresem prywatnym: 
	Zaznacz jeśli adres nadawcy jest kontaktem prywatnym: 
	A Foreign Trade Regulations (FTR) exemption DOES NOT apply to any of the following: Shipments requiring an export license or permit; Shipments of rough diamonds; Commodities subject to ITAR (including ITAR exemptions);: 
	Kraj. To pole jest obowiązkowe.: 
	Przesyłka jest ubezpieczona tylko jeśli zadeklarowano wartość; mogą być zastosowane dodatkowe opłaty. Deklarowana wartość nie może przekroczyć 100% zadeklarowanej wartości lub jej równowartości w walucie obcej. Aby wysłać przesyłkę o wartości powyżej US $ 50.000,00 lub równowartość, skontaktuj się z lokalnym Działem Obsługi Klienta DHL.: 
	Podaj numer klienta nadawcy. To pole jest obowiązkowe: 
	Podaj imię i nazwisko nadawcy. To pole jest obowiązkowe: 
	Przesyłka jest ubezpieczona tylko jeśli zadeklarowano wartość; mogą być zastosowane dodatkowe opłaty. Deklarowana wartość nie może przekroczyć 100% zadeklarowanej wartości lub jej równowartości w walucie obcej. Aby wysłać przesyłkę o wartości powyżej US $ 50.000,00 lub równowartość, skontaktuj się z lokalnym Działem Obsługi Klienta DHL. To pole jest obowiązkowe.: 
	Podaj dokładny opis zawartości i ilości. To pole jest obowiązkowe.: 
	Całkowita wa: 
	Rodzaj eksportu jest stały: 
	Rodzaj eksportu jest tymczasowy: 
	Rodzaj eksportu to naprawa lub zwrot: 
	Zaznacz jeśli konto płatnika należy do nadawcy: 
	Zaznacz jeśli konto płatnika należy do odbiorcy: 
	Wybierz, czy płatnikiem ceł lub podatków jest ktoś inny: 
	txtHdRcvrCntryNm: 
	txtHdShpCntryNm: 
	txtHdDimUnit: 
	txtHdShpPckg: 
	Zaznacz jeśli konto płatnika należy do trzeciej strony: 
	Wprowadź datę wysyłki. Prawidłowy format daty to DD-MM-RRRR: 
	Informacja o doręczeniu przesyłki zostanie wysłane na adres e-mail.: 
	Wybierz Zgadzam się z warunkami. To pole jest obowiązkowe: 
	Wybierz, aby otworzyć i wyświetlić Regulamin w nowym oknie: 
	Waluta: 
	Potwierdzenie i przygotowanie przesyłki: 
	Zlecenie odbioru: 
	Zaznacz aby usunąć wszystkie dane w dokumencie: 
	ShpmtSent: 
	CurrDate: 
	AccNum0: 
	AccNum1: 
	AccNum2: 
	AccNum3: 
	AccNum4: 
	AccNum5: 
	AccNum6: 
	AccNum7: 
	AccNum8: 
	AccNum: 
	txtHdShpCntryCd: 
	Wybierz aby przesłać dane o przesyłce do DHL: 
	txtHdPrdId: 
	txtHdRcvrCntryCd: 
	txtHdWgtUnit: 
	txtHdGlCurrCd: 
	txtHdDetDD: 
	txtHdInsCurrCd: 
	txtHdBillShprAccNo: 
	txtHdAppName: 
	txtHAppVer: 
	txtHLangCd: 
	Podaj numer klienta płatnika. To pole jest obowiązkowe: 
	Wprowadź numer konta dla ceł lub podatków miejsca przeznaczenia: 
	txtHdChargeTo: 
	txtHdShipperCountry: 
	txtHdReceiverCountry: 
	txtHdProducts: 
	txtHdOtherProduct: 
	txtHdDeclCurrency: 
	txtHdExportType: 
	txtHdDuty: 
	MsgStat: 
	txtHdDN: 
	txtHdShpAgr: 
	Podaj referencje nadawcy. To pole jest obowiązkowe: 
	Podaj nazwę firmy nadawcy. To pole jest obowiązkowe: 
	Podaj address 3 miejsca odbioru. Zawiera informacje jak nazwa okolica lub inne dane addressowe. To pole jest obowiązkowe: 
	Podaj numer ulicy miejsca odbioru. To pole jest obowiązkowe: 
	Podaj address 1 miejsca odbioru. Zawiera informacje jak numer ulicy oraz nazwę ulicy. To pole jest obowiązkowe: 
	Podaj address 2 miejsca odbioru. Zawiera informacje jak nazwa budynku oraz numer domu. To pole jest obowiązkowe: 
	Podaj numer ulicy odbiorcy. To pole jest obowiązkowe: 
	Podaj address 1 odbiorcy. Zawiera informacje jak numer ulicy oraz nazwę ulicy. To pole jest obowiązkowe: 
	Podaj address 2 odbiorcy. Zawiera informacje jak nazwa budynku oraz numer domu. To pole jest obowiązkowe: 
	Podaj address 3 odbiorcy. Zawiera informacje jak nazwa okolica lub inne dane addressowe. To pole jest obowiązkowe: 
	Wprowadź miasto odbioru. To pole jest obowiązkowe: 
	Wpisz kod pocztowy dla krajów korzystających z kodów pocztowych. To pole jest obowiązkowe.: 
	Key in the suburb for countries using suburb.: 
	Wprowadź numer telefonu nadawcy. To pole jest obowiązkowe: 
	Podaj nazwę firmy odbiorcy. To pole jest obowiązkowe: 
	Kraj. To pole jest obowiązkowe.: 
	Wprowadź miasto odbiorcy. To pole jest obowiązkowe: 
	Wpisz kod pocztowy dla krajów korzystających z kodów pocztowych: 
	Key in the suburb for countries using suburb.: 
	Podaj imię i nazwisko odbiorcy. To pole jest obowiązkowe: 
	Wybierz stan odbiorcy. To pole jest obowiązkowe: 
	Wybierz stan odbiorcy. To pole jest obowiązkowe: 
	Wprowadź numer telefonu odbiorcy. To pole jest obowiązkowe: 
	Wprowadź typ dokumentu podatkowego nadawcy. Organy celne w tym kraju mogą wymagać numerów identyfikacji podatkowej podczas wysyłki z tego kraju. Jeśli wysyłasz do UE i podajesz numer IOSS, wpisz w sekcji numer 8, pole identyfikatora podatkowego przesyłki.To pole jest obowiązkowe: 
	Wprowadź typ dokumentu podatkowego odbiorcy. Organy celne w tym kraju mogą wymagać numerów identyfikacji podatkowej podczas wysyłki z tego kraju. Jeśli wysyłasz do UE i podajesz numer IOSS, wpisz w sekcji numer 8, pole identyfikatora podatkowego przesyłki. To pole jest obowiązkowe: 
	Wprowadź zharmonizowany kod towaru, jeśli dotyczy. To pole jest obowiązkowe: 
	txtHdCustDocFlag: 
	txtHdAUCustDocFlag: 
	txtHdPckgListFlag: 
	txtHdShpDate: 
	Zaznacz aby przygotować przesyłkę gotówkową: 
	txtHdCashShipment: 
	txtHdType: 
	txtHdProduct: 
	txtHdOthers: 
	txtHdCombCode: 
	txtHdDelNot: 
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