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Dodatečný příkaz – Nachträgliche Verfügung
Odesílatel (jméno, adresa) – Absender (Name, Adresse)

Identifikace zásilky – Sendungs-Identifikation
Země – Land

Stanice – Bahnhof

Podnik
Unternehmen

Podací číslo
Versand Nr.

Nákladní list CIM
Frachtbrief CIM
Vozový list CUV
Wagenbrief CUV

Příjemce (jméno, adresa, země) – Empfänger (Name, Adresse, Land)

Převzetí, místo, datum – Übernahme, Ort, Datum
měsíc – den – hodina
Monat – Tag – Stunde

Vozy č./č. UTI – Wagen Nr. /Nr. der UTI

Místo dodání – Ablieferungsort

Stanice – Bahnhof

Země – Land

Poštovní adresa dopravce – Postadresse des Beförderers

Příkaz – Verfügung
– Požadovanou změnu označte X v příslušném sloupci
– Přiložte druhopis nákladního listu
– Verlangte Änderung mit einem X im entsprechenden Feld angeben
– Frachtbriefdoppel beilegen
Code

Změna – Änderung

1

Zadržet na cestě a vyčkat dalších příkazů
Anhalten unterwegs in Erwartung weiterer Verfügungen

2

Oddálit dodání a vyčkat dalších příkazů
Aussetzen der Ablieferung in Erwartung weiterer Verfügungen

3

4

Vydat ve stanici určení komu...(jméno, adresa, e-mail, telefonní či fax. číslo)

Adresa dopravce pověřeného provedením příkazu
Anschrift des mit der Ausführung der Verfügung beauftragten Beförderers

Žádáme Vás, abyste proveli dodatčný příkaz
podle ustanovení článku 19 §§ 3 až 5 CIM.
Wir bitten Sie, vorliegende nachträgliche Verfügung gemäss den in Artikel 19 §§ 3
bis 5 CIM auszuführen.
Udělený souhlas celního úřadu odeslání
Genehmigung durch Abgangszollstelle erteilt
Informování celního úřadu odeslání není nutné
Unterrichtung der Abgangszollstelle nicht erforderlich
Poznámky – Bemerkungen

Ablieferung am Bestimmungsort an . . . (Name, Adresse, E-Mail-Adresse
oder Telefon- oder Telefaxnummer)
Vypravit do...(místo dodání) pro...(jméno, adresa, e-mail, telefonní či fax. číslo)
Abfertigung nach. . . (Ablieferungsort) an... (Name, Adresse, Land,
E-Mail-Adresse oder Telefon- oder Telefaxnummer) via... (Leitungsweg)

51 Plnění celních a jiných správních předpisů

Erfüllung der Zoll- und anderen verwaltungsbehördlichen Vorschriften

m
m
m
m
m
6

v mé přítomnosti – in meiner Anwesenheit
v přítomnosti mého zmocněnce – in Anwesenheit meines Beauftragten
mnou samým – durch mich selbst
mým zmocněncem2 – durch meinen Beauftragten2
včetně placení cla a jiných výdajů3
mit Zahlung des Zolls und anderer Kosten3

Jiná změna
Andere Änderung

Doplňující údaje ke kódům 3 – 6
Ergänzende Angaben zu Codes 3 – 6

1Pouze

Podpis odesílatele/příjemce
Unterschrift des Absenders / Empfängers

		
		

příjemce je oprávněn udělit takové příkazy – Nur der Empfänger ist ermächtigt, solche Verfügungen zu erteilen
může dát tento příkaz jen tehdy, je-li k tomu podle čl. 15 § 4 b) CIM oprávněn – Diese Verfügung kann nur erteilt werden, wenn der Empfänger gemäss Artikel 15 § 4 b) CIM dazu ermächtigt ist
může dát tento příkaz jen tehdy, je-li k tomu podle čl. 15 § 4 c) CIM oprávněn – Diese Verfügung kann nur erteilt werden, wenn der Empfänger gemäss Artikel 15 § 4 c) CIM dazu ermächtigt ist

2Příjemce
3Příjemce
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