Ε.Ε.Τ.Τ
ΑΜ: 13-077
Γενική Άδεια
Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών

ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ /
RECEIPT OF ORDER FROM ABROAD

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ / SENDER
Αποστολέας / Sender: _______________________________________
Διεύθυνση / Address: _______________________________________
Τ.Κ. / Postal Code: _________________________________________
Πόλη / City: _______________________________________________
Χώρα / Country: ____________________________________________
Τηλ. Επικοινωνίας / Contact Number: ____________________________
Φαξ / Fax: _________________________________________________
Όνομα Επικοινωνίας / Contact Name: ____________________________

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ / RECIPIENT
Παραλήπτης / Recipient: _______________________________________
Διεύθυνση / Address: _______________________________________
Τ.Κ. / Postal Code: _________________________________________
Πόλη / City: _______________________________________________
Χώρα / Country: ____________________________________________
Τηλ. Επικοινωνίας / Contact Number: ____________________________
Φαξ / Fax: _________________________________________________
Όνομα Επικοινωνίας / Contact Name: ____________________________
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Τα αιτούμενα προς μεταφορά αποτελούν εμπορεύματα ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
δεν έχουν τεθεί σε καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε όπως μας
ενημερώσετε.
A transfer to allow, movement of goods into / in the European Union has been requested. Should the aforementioned not be the case, then please inform us on the terms of shipment / the shipment details.
Shipment Details / Στοιχεία Αποστολής:
Pieces / Τεμάχια: _____________________________________
Weight / Βάρος: ______________________________________
Dimensions / Διαστάσεις: _______ Χ _________ Χ __________
Content / Περιεχόμενο: ________________________________
Value / Αξία: ________________________________________
Σε περίπτωση που δεν αναφέρονται το βάρος και οι διαστάσεις καθώς και τα τεμάχια που αποτελούν την
αποστολή σας ή διαπιστωθεί στην παράδοση ότι είναι διαφορετικά τα στοιχεία της αποστολής από τα παραπάνω, η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται ανάλογα με τον πραγματικό όγκο και το βάρος που προκύπτουν
κατά την παράδοση.
In case that the weight, the dimensions and the items of your shipment are not mentioned or they are different
from the above details, then the shipment will be invoiced according to the actual volume and weight that occur
during the delivery.
Service / Υπηρεσία:
(Please complete an x to the preferable service / Παρακαλώ συμπληρώστε x στην υπηρεσία που επιθυμείτε)
Express / Αεροπορική Μεταφορά*:
Economy Express / Οδική Μεταφορά*:
Insurance / Ασφάλιση:
Cost of Shipment / Κόστος Αποστολής:
*Εάν δεν επιλέξετε κάποια υπηρεσία, η αποστολή και η τιμολόγησή της θα γίνει μέσω της υπηρεσίας Express.
*If no service is selected, Express service will be provided and invoiced.
Παρακαλώ όπως παραλάβετε την παραπάνω αποστολή και πραγματοποιήσετε την μεταφορά με βάση τα αναλυτικά αναγραφόμενα στοιχεία. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αποδεχόμαστε το κόστος της παραπάνω
αποστολής, το οποίο θα χρεωθεί στον κωδικό συνεργασίας μας ______________________.
Please proceed by sending the above shipment according to the details mentioned. We would like to inform you
that we accept the charge of the above shipment which will be charged to our account
number _______________________.
DATE / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

STAMP / ΣΦΡΑΓΙΔΑ

__/__/____
SIGNATURE / ΥΠΟΓΡΑΦΗ
_______________________
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