DB Schenker: Twój logistyczny partner w
czasie Brexitu
Ostatnie wydarzenia związane z wystąpieniem
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej („Brexit”)
pokazują, że „twardy Brexit” (czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez uzgodnionego wspólnego stanowiska) staje się coraz
bardziej realny.
DB Schenker będzie współpracować z Państwem
w celu przezwyciężenia wszelkich trudności,
które mogą powstać w wyniku nadchodzącego
Brexitu. Dołożymy wszelkich starań, aby uniknąć
opóźnień i zminimalizować dodatkowe koszty
usług spowodowane przez tę sytuację.
Mając na uwadze powyższe, zamierzamy na
bieżąco dostarczać Państwu informacji na temat
wpływu, jaki Brexit może wywrzeć na usługi
transportowe i logistyczne. Więcej na ten temat
można znaleźć tutaj:
https://www.dbschenker.com/resource/blob/5
84396/84c06de891423fe3edf02be3d4928e2a/f
aq-data.pdf
Mamy świadomość znaczącego wpływu, jaki
Brexit może wywrzeć na usługi celne. W związku
z tym przygotowaliśmy informacje na temat
dokumentów, które mogą okazać się niezbędne
do odprawy celnej towarów przewożonych do
Wielkiej Brytanii, jak i wywożonych z tego kraju.
Szczegóły można znaleźć na poniższej stronie:
https://www.dbschenker.com/de-de/ueberuns/presse-center/brexit/services.
Ponadto, w celu ograniczenia ryzyka kary oraz
sprawnej odprawy towarów przez urząd celny
po Brexicie gorąco zachęcamy do zapoznania się
z zasadami i procedurami celnymi oraz do przygotowania wszelkich dodatkowych doku-

mentów, które mogą być wymagane w odniesieniu do przewozu Państwa towarów.
Dodatkowo przewidujemy znaczne wzmożenie
ruchu we wszystkich rodzajach transportu i
możliwe opóźnienia administracyjne, m.in. w
odprawie celnej, w okresie tuż przed Brexitem i
zaraz po nim, w związku z wdrażaniem nowych
procedur przez organy celne. Prosimy więc o
uwzględnienie tego w planowaniu transportu
towarów z Wielkiej Brytanii, do Wielkiej Brytanii
lub przez Wielką Brytanię. Jeżeli mają Państwo
pilne przesyłki do nadania w tym czasie,
zachęcamy do informowania nas o tym z wyprzedzeniem, abyśmy byli w stanie spełnić
Państwa oczekiwania.
Jaki wpływ będzie to miało na klienta?
Ze względu na trudności i niepewność wokół
Brexitu oraz jego wpływu na przepisy transportowe i celne, usługi, zasady i procedury DB
Schenker mogą wymagać zmiany/modyfikacji.
W praktyce oznacza to, że Schenker będzie
współpracował z Państwem, aby złagodzić
skutki, jakie Brexit wywrze na usługi transportowe. Prosimy jednak mieć na uwadze, że nie
możemy
ponosić
odpowiedzialności
za
opóźnienia, straty lub dodatkowe koszty wynikające bezpośrednio z egzekwowania nowych
przepisów.
Równocześnie zobowiązujemy się do niezwłocznego powiadamiania Państwa o wszelkich
konsekwencjach wynikających z Brexitu lub ich
wpływie na Państwa towary obsługiwane przez
DB Schenker.
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