REGULAMIN

Firma WBS TRANSPORT, świadczy usługi transportowe na trasie Polska-Anglia. W
celu świadczenia jak najwyższej jakości usług dla Państwa wprowadziliśmy
regulamin z którym prosimy się zapoznać i którego postanowienia stanowić będą od
momentu zlecenia przez Państwa usługi wiążącą, integralną i obowiązującą obie
strony umowę o świadczenie usług transportowych, chyba, że umowa między
stronami będzie stanowić inaczej.
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług transportowych
i spedycyjnych pomiędzy Anglią i Polską oraz Polską i Anglią przez firmę WBS
TRANSPORT na podstawie Konwencji Genewskiej o międzynarodowym przepływie
drogowym towarów CMR z dnia 19 maja 1956 r. (Dz.U. 1962 Nr 49, poz. 238).
1.2. WBS TRANSPORT świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
1.3. WBS TRANSPORT zastrzega sobie możliwość przekazania usług
transportowych podmiotom zewnętrznym z którymi wiążą ją stosowne umowy w tym
zakresie.
1.4. Podpisanie listu przewozowego przez Zleceniodawcę bądź Nadawcę stanowi o
zawarciu umowy o usługi transportowe i jednocześnie oznacza zapoznanie i
akceptację regulaminu wiążącego obie strony do przestrzegania chyba, że zawarta
została między stronami umowa stanowiąca inaczej.
1.5. WBS TRANSPORT przysługuje prawo zatrzymania na wszelkich Przesyłkach
Klienta znajdujących się w posiadaniu WBS TRANSPORT, w celu zabezpieczenia
wszystkich roszczeń przysługujących WBS TRANSPORT wobec Klienta bez
względu na tytuł. WBS TRANSPORT może także wstrzymać świadczenie Usług
wynikających z CMR do czasu spełnienia świadczeń przez Klienta, z którymi znalazł
się on w opóźnieniu.
1.6. WBS TRANSPORT przysługuje prawo zastawu na Przesyłce w celu
zabezpieczenia roszczeń wynikających z CMR od momentu jej przyjęcia do
momentu jej doręczenia.
1.7. Złożenie zamówienia telefonicznego, mailem, na stronie www.wbs-transport.pl
stanowi potwierdzenie zapoznania się i akceptacji regulaminu jak również cennika.
Od tego momentu następuje zawarcie umowy o świadczenie usług.
2. Rzeczy wyłączone z przewozu
2.1. Przedmioty których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów

prawa; m.in. narkotyki, leki oraz środki psychotropowe;
2.2. Przedmioty niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa; przesyłka
zawiera rzeczy niezabezpieczone lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub ich
mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne,
substancje żrące lub zepsute organicznie, broń i amunicję.
2.3. Przesyłki zawierające zwłoki, szczątki ludzkie oraz zwierzęce a także żywe
rośliny i zwierzęta;
2.4. Wyroby tytoniowe, alkohol, narkotyki oraz substancje psychotropowe i
halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez
instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa;
2.5. Znaki pieniężne, czeki, karty płatnicze i kredytowe, druki akcyzy, zbywalne
papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby
jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich
wieku, rzadkości lub cech subiektywnych;
2.4. Przesyłki zawierające dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w
jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, certyfikaty, zbywalne papiery
wartościowe;
2.5. Towary wymagające temperatury kontrolowanej;
2.6. Rzeczy łatwo psujące się;
2.7. Rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź mogące
uszkodzić, zniszczyć inne Przesyłki;

3. Warunki świadczenia usług
3.1. WBS TRANSPORT jest uprawniony do odmowy wykonania usługi, bądź może
odstąpić od jej wykonywania, jeżeli Przesyłka;
3.1.1. Zawiera rzeczy wyłączone z przewozu, określone w pkt. 2 Regulaminu;
3.1.2. Przesyłka została niewłaściwie zapakowana;
3.1.3. Stwierdzono wadliwy stan Przesyłki lub wadliwości jej opakowania;
3.2.

Nadawca jest zobligowany wydać Przesyłkę

3.2.1 W stanie nieuszkodzonym;
3.2.2. Zabezpieczoną w odpowiedni sposób do przewozu, bez możliwości
przemieszczania się towaru wewnątrz opakowania;
3.2.3. Gdy zawartość Przesyłki wymaga oznakowania typu: „ostrożnie szkło”,
„góra,dół”;

3.3. Waga Przesyłki nie może przekraczać 31,5kg, chyba że umowa stanowi inaczej.
3.4. Maksymalne wymiary Przesyłki suma obwodu i najdłuższego boku = 300cm
2xdługość + 2xszerokość+ wysokość= 300cm

