
Destination request for  Inbound transport collect 

Formular pentru comandă 
Date / Data: _________________ 

SENDER Information / Informaţia despre EXPEDITOR 

Company name / Denumirea companiei:  _____________________________________________ 

 

Contact name /  Persoana de contact:_________________________________________________ 

 

Street / Strada: __________________________________________________________________ 

 

City/state/zip / Oraşul/Codul poştal:__________________________________________________ 

 

Country / Ţara: _________________________________________________________________ 

 

Telephone / Telefon: _________________________________________________ 

 

Email:______________________________ 

 
Type: DOX  /  Parcel      Categoria expedierii: Documente  /  Colet         (a sublinia) 

Pieces / Numărul de locuri: _______________ 

Weight / Greutatea: _________  Dimentions / Dimensiunile: L _____W_____ H______ 

Volumetric weight / Greutatea Volumetrică: ___________ (L*W*H/5000 / lung.*lăţ.*înălţ./5000)  

Type of shipment/ Continutul coletului:_________________________________________________ 

Declared Value / Valoarea declarată: _________ 

Payment / Modalitatea de plată:  Cash  /  Transfer  / credit card                        (a sublinia) 

Amount / Costul expedierii  USD/MDL _____________________ 

Is the shipment ready for pick up? / Expedierea este gata pentru preluare?  ____________ 

If not – date/time of contact / În caz că nu – data/timpul pentru preluare?  ____________ 

 

DELIVERY INSTRUCTIONS: (CONSIGNEE) / INSTRUCŢIUNI DE LIVRARE: (DESTINATAR) 

Company name / Denumirea companiei : ____________________________________________ 

 

Contact name / Persoana de contact : _______________________________________________ 

 

Street / Strada: ________________________________________________________________ 

 

City / state / zip / Oraşul/ Codul poştal : _____________________________________________ 

 

Country / Ţara : ________________________________________________________________ 

 

Telephone / Telefon : ____________________________________________________________ 

 

Email:__________________________________ 

 
Timpul de tranzit declarat se calculează din momentul preluării coletului şi nu include termenul necesar pentru 

procesarea solicitării la staţiunea de expediţie (1-2 zile lucrătoare) 

Timpul de tranzit nu este garantat şi nu este parte a prezentului contract. DHL nu poartă nici un fel de răspundere 

pentru oricare prejudiciu sau daună, determinate de întîrzierea în livrare. 

Eu/Noi suntem informaţi despre tarifele serviciilor de expediere. Eu/Noi suntem informaţi despre noţiunea de greutate 

volumetrică, care se calculează după următoarea formulă: lung.*lăţ.*înălţ./5000 şi suntem de acord că costul final va fi 

calculat luînd ca bază greutatea cu valoare mai mare (greutatea fizică vs. greutatea volumetrică). 
                                                                                                          Beneficiar _____________ (semnătura) 

Eu/Noi suntem informaţi că taxele şi TVA nu sunt incluse în costul serviciilor expedierii. 
Eu/Noi suntem informaţi că neprezentarea informaţiilor indicate mai sus, sau prezentarea eronată a acestora poate duce la 

livrarea expedierii într-un termen mai mare decît cel declarat.   

Solicitînd serviciul Import-Express şi semnînd prezentul formular de comandă, Dumneavoastră exprimaţi acordul cu 
condiţiile de livrare standard DHL, expuse pe verso a facturii AWB. 

 

DHL authorization by / Semnat din partea DHL: ____     _____       Beneficiar ____________ (semnătura) 


