NR ACON : …………………………………………
(wypełnia Księgowość)

KARTA REJESTRACJI USŁUGODAWCY KUEHNE + NAGEL Sp. z o.o.
I. Dane firmowe:

(wypełnia Usługodawca)

1. Nazwa: ……………………………………………………………..…………………………..……..…………………………….......................................................
2. Adres: ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………..
3. Firmowy telefon stacjonarny (księgowość/właściciel) : ………………………………………..……….…………….……………………………………
4. E-mail (księgowość/właściciel) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. NIP: ……………………..………………………………………………………. Regon………………………………………………………………………………………………
6. Nazwa banku………………………………………………………………. Numer konta bankowego (PLN):

7. Termin płatności: 60 dni od daty wystawienia faktury (jeżeli inaczej, proszę dołączenie stosownych dokumentów potwierdzających
uzgodnione warunki)
8. Dane rejestracyjne
*Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………..
*Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………………………………………………………………………………..
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS……………………………………………………………………………………………
II. Oświadczenia Usługodawcy:
a.
b.

c.

d.
e.
f.

g.

Usługodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż spółka Kuehne + Nagel Sp. z o.o. będzie dokonywała płatności jedynie na numer rachunku bankowego wskazany w
niniejszym formularzu.
Usługodawca niniejszym oświadcza i gwarantuje, że wskazany przez niego powyżej rachunek bankowy w celu dokonywania płatności związanych z zawartą umową, jest
prowadzony
w jego imieniu i na jego wyłączność. Dopóki inaczej nie uzgodniono pisemnie z Kuehne+Nagel Sp. z o.o., wszystkie płatności na rzecz Usługodawcy będą realizowane za
pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.
Usługodawca przyjmuje do wiadomości, iż zapłata jakichkolwiek wierzytelności dokonana przez Kuehne + Nagel Sp. z o.o. w oparciu o dane zawarte w niniejszym dokumencie
w sytuacji gdy Kuehne + Nagel Sp. z o.o. nie został uprzednio prawidłowo zawiadomiony o zmianie danych nie stanowi nienależytego wykonania bądź niewykonania
zobowiązania przez Kuehne + Nagel Sp. z o.o. a odpowiedzialność odszkodowawcza Kuehne + Nagel Sp. z o.o. z tego tytułu na jakiejkolwiek podstawie jest wykluczona.
Cesja praw, w tym wierzytelności, Usługodawcy objętych umową zawartą pomiędzy Kuehne + Nagel Sp. z o.o. a Usługodawcą może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną
zgodą Kuehne + Nagel Sp. z o.o.
Usługodawca oświadcza, że wszelkie dane zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe oraz że zostały podane dobrowolnie.
Usługodawca oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.) został poinformowany przez
Kuehne + Nagel Sp. z o.o., iż:
a.
podane przez Usługodawcę dane osobowe są przetwarzane przez Kuehne + Nagel Sp. z o.o. – Administratora danych – w celach:
i. realizacji umowy łączącej Kuehne + Nagel Sp. z o.o. z Usługodawcą,
ii. statystycznych dotyczących działalności prowadzonej w ramach grupy kapitałowej Kuehne+Nagel oraz ustalania strategii działani a i dalszego rozwoju
grupy kapitałowej Kuehne+Nagel,
b.
dla realizacji powyższych celów Administrator danych będzie udostępniał podane przez Usługodawcę dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej
Kuehne + Nagel,
c.
Usługodawcy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz prawo ich poprawiania,
d.
podanie przez Usługodawcę danych osobowych wymaganych treścią niniejszego oświadczenia jest dobrowolne, jednakże bez ich poda nia umowa łącząca
Usługodawcę i Kuehne + Nagel Sp. z o.o. nie może zostać zawarta i zrealizowana.
Wyrażam zgodę na przekazanie przez spółkę Kuehne+Nagel Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych w powyżej opisanym zakresie i celu do państw, w których
działają spółki z grupy kapitałowej Kuehne+Nagel.

Data i podpis Usługodawcy

III. Oświadczam iż zapoznałem się i akceptuję Kodeks postępowania Kontrahenta Kuehne + Nagel dostępny na stronie:
Kodeks Postępowania Kontrahenta Kuehne Nagel

Data, stempel firmowy i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Usługodawcy

1 Niepotrzene skreślić
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IV. Osoba wypełniająca Kartę Rejestracji Usługodawcy:
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………
Bezpośredni telefon: ……………………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………………………………………

Stanowisko służbowe: …………………………………………………………………………
Telefon kom: ……………………………………………………………………………………….
WWW: …………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.) zostałem poinformowany przez Kuehne+Nagel Sp. z o.o., iż:
a. podane przeze mnie dane osobowe są przetwarzane przez Kuehne + Nagel Sp. z o.o. – Administratora danych – w celach:
i. realizacji umowy łączącej Kuehne + Nagel Sp. z o.o. z Usługodawcą,
ii.
statystycznych dotyczących działalności prowadzonej w ramach grupy kapitałowej Kuehne+Nagel oraz ustalania strategii działani a i dalszego rozwoju grupy kapitałowej
Kuehne+Nagel,
b. dla realizacji powyższych celów Administrator danych będzie udostępniał w/w dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej Kuehne + Nagel,
c. przysługuje mi prawo dostępu do treści jego danych oraz prawo ich poprawiania,
d. podanie przeze mnie w/w danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania umowa łącząca Usługodawcę i Kuehne + Nagel Sp. z o.o. nie może zostać zawarta i
zrealizowana.

Data, stempel firmowy i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Usługodawcy

V. Oświadczenie rozliczania podatku VAT
Oświadczam, że rozliczam podatek VAT METODĄ KASOWĄ tak/nie *

*niepotrzebne skreślić
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Kuehne + Nagel Sp. z o.o. w formie pisemnej o zmianie metody rozliczania oraz do zamieszczania informacji na FAKTURZE VAT.
W przypadku rozliczania podatku VAT metodą kasową zobowiązuje się do dostarczenia kopii dokumentu VAT-R.

Data, stempel firmowy i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Usługodawcy

VI. Oświadczenie dot. sposobu wystawiania faktur VAT
Oświadczam, że:
a) akceptuję procedurę wystawiania faktur w wersji elektronicznej i przesyłania ich za pośrednictwem platformy TRADESHIFT2;
b) znana mi jest zasada zgodnie, z którą każdy dokument wystawiony w inny sposób niż wskazany powyżej, z użyciem nazwy „faktura”, nie ma doniosłości prawnej i nie będzie
traktowany przez Kuehne + Nagel Sp. z o.o. jak faktura;
c) znana mi jest zasada zgodnie, z którą Kuehne + Nagel Sp. z o.o. uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy organy skarbowe
zakwestionują w jakikolwiek sposób rozliczenia dokonane przez Kuehne + Nagel Sp. z o.o. w związku z wystawionym przeze mnie dokumentem, a Kuehne + Nagel Sp. z o.o.
poniesie szkodę;
d) przez „wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej” rozumiane jest wystawianie faktur za pośrednictwem platformy internetowej TRADESHIFT i przesyłanie ich przy
użyciu procedury EDI;
e) faktury korekty oraz noty nadal będą wystawiane w wersji papierowej i przesyłane pocztą;
f) szczegółowy opis procedury związanej z wystawianiem i przesyłaniem faktur w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy TRADESHIFT zawarty jest w dokumencie
SOP. Dokument ten, ma jedynie wartość informacyjną, nie stanowi odzwierciedlenia obowiązujących przepisów i nie stanowi ofert y w rozumieniu art. 66 Kodeksu
cywilnego;
g) od dnia otrzymania dokumentu SOP – przesłanego na adres elektroniczny wskazany poniżej – zobowiązany jestem do wystawiania i przesyłania Kuehne + Nagel Sp. z o.o.
faktur w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy TRADESHIFT;
h) momentem otrzymania przez Kuehne + Nagel Sp. z o.o. faktur wystawionych przeze mnie w formie elektronicznej jest moment wejścia faktury do systemu księgowego
Kuehne + Nagel Sp. z o.o.;
i) Usługodawca zobowiązuje się do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054 t.j.), w szczególności do
zagwarantowania autentyczności pochodzenia wystawianych faktur, integralności ich treści oraz przechowywania);
j) z uwagi na należyte wypełnianie obowiązków dotyczących przechowywania faktur elektronicznych, dołożę starań aby archiwizować faktury wygenerowane za pomocą
platformy TRADESHIFT także w formie wydruku papierowego bądź w wersji elektronicznej w postaci pliku PDF zabezpieczonego przed modyfikacją;
k) w przypadku, gdy przeszkody techniczne, potwierdzone przez Kuehne + Nagel Sp. z o.o., uniemożliwiają wystawienie i przesłanie dokumentów w formie elektronicznej, o
których mowa w pkt. 1 i 2, zobowiązuję się przesłać dokumenty w wersji papierowej;
l) wszelkie przeszkody techniczne związane z funkcjonowaniem platformy TRADESHIFT będę zgłaszał na adres: knpl.tradeshift@kuehne-nagel.com
m) adresem mailowym służącym do przesłania dokumentu SOP, kontaktu oraz obsługi mojego konta na platformie TRADESHIFT jest adres:
@
. W przypadku zmiany adresu elektronicznego, niezwłocznie zgłoszę zmianę przesyłając wiadomość na adres:
knpl.tradeshift@kuehne-nagel.com;

Data, stempel firmowy i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Usługodawcy
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