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Ołtarzew, 17.11. 2017 r. 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informujemy, że mając na uwadze usprawnienie obsługi otrzymywanych od Państwa faktur 

transportowych oraz przekazywanie informacji w zakresie płatności, pragniemy Państwu przedstawić             

i zarazem przypomnieć warunki przekazywania faktur, dokumentów towarzyszących oraz sposobu kontaktu 

z działem księgowości DSV Road. 

W związku z powyższym, prosimy, aby wszystkie faktury transportowe i wszelkie dodatkowe dokumenty 

potwierdzające realizację transportu (np. list przewozowy CMR): 

1.  Przesyłać razem z fakturą, wyłącznie na adres siedziby Spółki: 

DSV Road Sp. z o.o. 

ul. Południowa 2, Ołtarzew 

05-850 Ożarów Mazowiecki 

2. Jeśli mają Państwo taką możliwość, przesyłać drogą elektroniczną faktury wraz z dokumentacją               

na adres mailowy PLinvoice@dsv.com  . Warunkiem jest, by faktura wraz z wszystkimi dokumentami 

została zeskanowana i wysłana  jako jeden  plik PDF. 

1 PDF = cały komplet dokumentów, czyli 1 faktura + załączniki. 

3. Podawać zawsze na wszystkich dokumentach numer referencyjny DSV zaczynający się od znaków: 

PL …. oraz numer transportu DSV, otrzymane od Pracownika Operacyjnego DSV Road                 

przy składaniu zamówienia na transport i umieszczone w zleceniu transportowym.                                  

Dla Państwa ułatwienia numer referencyjny oraz numer transportu został przeniesiony                 

w prawy, górny róg zlecenia transportowego. 

4. Umieszczać zawsze w tym samym miejscu na fakturze nr referencyjny DSV i numer transportu DSV 

w celu łatwiejszej identyfikacji przez urządzenie rejestrujące. 

5. Przekazywać dokumenty nie zawierające zszywek oraz spinaczy biurowych.                                   

Dokumenty zszyte lub pospinane wydłużają ten proces, natomiast skaner jest równocześnie 

ewidencją wpływu Państwa dokumentów. 
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Jednocześnie informujemy, że w przypadku wystawienia faktury niezgodnie ze zleceniem, a mianowicie 

brakiem numeru referencyjnego DSV/brakiem numeru transportu DSV, odsyłamy Państwa faktury             

bez księgowania. Termin płatności będzie naliczany od daty wpływu faktury, która spełnia wszystkie 

nasze wymagania. 

Celem ułatwienia kontaktu z Działem Księgowości pod kątem udzielania informacji dotyczących 

płatności, potwierdzeń sald oraz wyjaśniania zapłaconych kwot przekazujemy do Państwa dyspozycji 

numer telefonu oraz adres mailowy, pod którym otrzymają Państwo wszystkie niezbędne informacje. 

Telefon oraz adres mailowy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach                 

08:00 – 16:00. Poniżej znajdą Państwo telefon oraz adres mailowy: 

 

Aders e-mail: plvqh@dsv.com  

numer telefonu: +48 22 244 76 02 

 

W związku z powyższym jeszcze raz ponawiamy naszą prośbę o zastosowanie się do naszych 

wymagań, które na pewno pozytywnie wpłyną na prawidłowość i terminowość rozliczeń, wynikających                

z naszej współpracy. 

 

DSV Road  
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