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(1) Wszelkie płatności powinny być uregulowane zgodnie z ustalonym terminem, bez potrąceń, w walucie euro 
lub funt szterling, o czym informuje waluta w jakiej wystawiona jest faktura. Niedotrzymanie terminu 
płatności, płatność w innej formie niż uzgodniona oraz zapłata niepełnej kwoty są niedopuszczalne.  
 
(2)Terminy płatności obowiązują od dnia otrzymania faktury. Faktury wystawiane są w odstępach 
tygodniowych i obejmują przeprawy promowe zarezerwowane i wykorzystane przez klienta. Faktura wysyłana 
jest w formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany przez klienta.  
a) Termin zapłaty za fakturę widnieje na fakturze. Płatność powinna być uregulowana w całości najpóźniej po 7 
dniach od daty wystawienia.  
b) Płatność za wyświadczone usługi (rezerwację promów) mogą być również uregulowane natychmiast po 
zamówieniu usługi ( rezerwacja promu ) przelewem bankowym na wskazane przez Freight Link Solutions Ltd 
konto bankowe bądż też kartą kredytową.  
 
(3) Za niezapłacone w terminie faktury doliczone zostaną odsetki karne od dnia upłynięcia terminu zapłaty. 
Możemy również przy występujących prawnie założeniach doliczyć odsetki za zwłokę, zgodnie z regulacjami 
handlowymi z 2002 roku : The Late Payment of Commercial Debt (interest) Act 1998 i Late Payment of 
Commercial Debts Regulations 2002.  
 
(4) W przypadku niedotrzymania terminu płatności lub stwierdzenia braku wierzytelności płatniczej 
kupującego już po podpisaniu umowy, sprzedający zachowuje prawo do wstrzymania dostaw całościowych lub 
częściowych do momentu wpłaty zaliczki, wycofania się po określonym terminie z umowy lub żądania pokrycia 
strat związanych z niedotrzymaniem umowy.  
 
(5) Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto sprzedającego.  
 
(6) W przypadku braku terminowego uregulowania zobowiązań finansowych bądż też odmowy ich zapłaty,  
o sprawie natychmiast zostanie poinformowana partnerska kancelaria prawnicza specjalizująca się  
w windykacji należności. Wszelkimi kosztami dodatkowymi związanymi z procesem ściągania należności 
zostanie obciążony dłużnik, o czym poinformowany będzie wcześniej wystawioną fakturą.  
 

W przypadku nieuregulowania należności, firma Freight Link Solutions Ltd skieruje sprawę o wydanie 
Europejskiego Nakazu Zapłaty (ENZ) na kwotę zaległą wraz z ustawowymi odsetkami, kosztami postępowania 
sądowego oraz kosztami windykacji zgodnie z rozporządzeniem Wspólnot Europejskich stosującym się do 
spraw cywilnych i handlowych – (zgodne z rozporządzeniem 1896/2006/WE i rozporządzeniem 44/2001/WE, 
tzw.”Bruksela I”).  
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