Załącznik nr 6 do Umowy/ Appendix no. 6 to the Contract

PEŁNOMOCNICTWO/
VOLMACHT

Firma przedsiębiorcy /
bevoegde onderneming

Naam

wettig

wpisanego do rejestru przedsiębiorców
pod numerem / ingeschreven in het
Handelsregister onder nr.

reprezentowanego

przez / Vertegen-

woordigd door

Imię i nazwisko osoby fizycznej/ Naam en
voornaam fysieke persoon

data urodzenia/ geboortedatum

nr i seria dokumentu tożsamości/ nummer
identiteitsbewijs

adres
korespondencyjny/
entieadres

correspond-

jako właściciel lub osoba prawnie upoważniona do
dysponowania pojazdem o numerze rejestracyjnym [●]

optredend als eigenaar van, of persoon gemachtigd tot het
beschikken over het voertuig met kentekenregistratie nr.[●]

zwany dalej „Mocodawcą”

hierna te noemen “Opdrachtgever”

w związku z ustawowym obowiązkiem poboru opłaty
elektronicznej w krajowym systemie poboru opłat w
Polsce

in verband met de wettelijke verplichtingen aangaande elektronisch innen van tol in het kader van het Nationaal Systeem voor Innen van Tolheffingen in Polen

1

udziela pełnomocnictwa Pani / Panu:

verstrekt de bij deze genoemde volmacht aan de heer / mevrouw:

Imię i nazwisko_________________

Naam en voornaam fysieke persoon________________

data urodzenia_________________

geboortedatum______________________

adres korespondencyjny_________

correspondentieadres___________________________

nr i seria dokumentu tożsamości___

nr. identiteitsbewijs____________________

- zwanemu(ej)
upoważnioną”

dalej

„kierowcą“

lub

„osobą

- hierna te noemen “Chauffeur” of “Gemachtigde”

do wykonywania w imieniu i na rzecz Mocodawcy
wszystkich czynności związanych z zawieraniem
umowy dotyczącej poboru opłat elektronicznych między
użytkownikiem pojazdu i spółką działającą w imieniu i
na rzecz Skarbu Państwa

tot het in naam en ten behoeve van de Opdrachtgever verrichten van alle handelingen verband houdende met de tussen
de gebruiker van het voertuig en de organisatie die voor en ten
behoeve van het Staatsdepartment van Financiën opereert af
te sluiten overeenkomst betreffende elektronisch innen van
tolgelden

a w szczególności do:

en in het bijzonder tot:

- zawierania umowy na warunkach pre-paid i/lub post
paid w tym podpisywania umowy, zmian umowy,
wypowiedzenia umowy;

- het afsluiten van overeenkomsten met genoemde gebruikers
ten aanzien van “pre-paid” en/of “post-paid” voorwaarden, met
inbegrip van het ondertekenen, wijzigen of beëindigen van de
overeenkomst;

- odbioru / montażu i zwrotu OBU

- het in ontvangst nemen / installeren en retourneren van
OBU's

jak i wszelkich innych niezbędnych czynności na
podstawach opisanych w ogólnych warunkach w/w
umowy.

alsmede het verrichten van alle andere vereiste handelingen
conform de voorwaarden en uitgangspunten als omschreven
in de algemene voorwaarden en bepalingen ten aanzien van
de met de gebruiker aangegane overeenkomst.

Pełnomocnictwo zostaje udzielone:

Deze volmacht geldt:

- na czas nieokreślony1

- voor onbepaalde tijd

- na czas określony do____________

- voor een bepaalde periode, namelijk tot ______________

Pełnomocnictwo podlega prawu Polskiemu. Dla
wykładni pełnomocnictwa decydujące znaczenie ma
polska wersja językowa.

Op deze Volmacht is Pools recht van toepassing. Inzake de
uitleg van deze Volmacht geniet de versie in de Poolse taal
voorrang.

1

Proszę skreślić jeżeli nie dotyczy / doorhalen indien niet van toepassing

2
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_______________dnia/ datum________________

___________________(podpis mocodawcy)/ (handtekening Opdrachtgever) __________________

3

