
Sommer GmbH & Co. KG 
Venhäuser Weg 11 48477 
Hörstel-Dreierwalde 

+49 (0) 5978 9995- 0 Telefon: 
Telefax: +49 (0) 5978 9995- 15 

Zlecenie 
Zezwolenie jednorazowe Stałe zezwolenie 

Nazwa firmy transportowej: 

Ilość przejazdów Konwój Ilość pojazdów od:

do: 

od: (dokładny adres załadowania lub przejście graniczne) 

do: (miejsce docelowe – dokładny adres) 

Ładunek: 

Rejestracje Ciągnik: Naczepa: 

Wymiary transportu długość szerokość wysokość 

Bez ładunku 

Z ładunkiem 

Możliwość 
obniżenia na: 

Ładunek wystaje poza pojazd do przodu: do tyłu : 

Kolejność oś 1. oś 2. oś 3. oś 4. oś 5. oś 6. oś 7. oś 8. oś do

Nacisk na oś 

Rozstaw osiowy 

Ilość kół na osi 

Uwaga: Prosimy koniecznie o wpisanie dokładnego odstępu od ostatniej osi ciągnika do pierwszej osi 
naczepy bo w przypadku kontroli przes policię nieprawidłowe rozstawy osiowe sprawią że zezwolenie staje 
się nieważne! 

...........................................
Data, Miejsce

...........................................
Stempel, Podpis

Tak Nie

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Odpowiedzialny dysponent:  

Adres:

Telefon: Fax:............................................. ..........................................................

..................................................................................................................

-Tonaż całegotransportu: 

Ciągnik: Naczepa:
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