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Szanowni Państwo, 

Zachęcamy do rozważenia dodatkowej współpracy na zasadach konsultacji, pełnomocnictwa lub 

doradztwa. Jako eksperci w dziedzinie cła i podatków, oferujemy naszym klientom różne 

rozwiązania. W zależności od problemu jaki zaistniał dobierzemy warunki oraz zakres usługi. 

Nasza firma przygotowała ofertę abonamentów rocznych, która daje możliwość wykupienia 

pakietu na wybrane usługi z zakresu pomocy w dziedzinie doradztwa celnego. 

EKSPERT CELNY PLUS 
Abonamenty roczne 

Miesięczny zakres 
usługi 

Miesięczny limit 
usługi 

Miesięczna 
cena usługi 

Pakiet Basic 
Porady celne zwięzłe, 
podstawowe 

3 x (mail / telefon) 399,- netto 

Pakiet Standard 
Porady celne zwięzłe, 
podstawowe 

6 x (mail / telefon) 699,- netto 

Pakiet Standard Plus 
Porady celne zwięzłe, 
podstawowe + 
połączenie online 

8 x (mail / telefon) + 1 
konsultacja online (1 x 
godzina) 

1399,- netto 

Pakiet Extra 
Porady celne zwięzłe, 
podstawowe + 
połączenia online 

10 x (mail / telefon) + 2 
konsultacje online (2 x 
godzina)  

1999,- netto 

 

Opinia celna podstawowa 
Każdorazowo podlega indywidualnej wycenie,  

Cena od 1 500 zł netto 

Opinia prawna 
Każdorazowo podlega indywidualnej wycenie,  

Cena od 12 000 zł netto 

Opinia prawna j. ang.  
Każdorazowo podlega indywidualnej wycenie,  

Cena od 15 000 zł netto 

Konsultacje celne 
Każdorazowa podlega indywidualnej wycenie, 

Cena od 750 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy 

Audyty dokumentowe, 
procesowe 

Każdorazowo podlega indywidualnej wycenie,  

Cena od 10 000 zł netto 

Umowy stałe 

Wymaga podpisania umowy na minimum 12 miesięcy. 

Każdorazowo podlega indywidualnej wycenie,  

Cena od 3 000 zł netto za miesiąc 

Ustalając konkretne warunki oraz szczegóły techniczne zachęcamy do kontaktu z naszym biurem 

pod numerem telefonu 604-417-800 lub poprzez email: kontakt@ekspertcelny.pl 

Nasi eksperci gwarantują pełen profesjonalizm oraz zaangażowanie. Szeroki zakres wiedzy 

teoretycznej oraz praktyka pozawalają im na rozwiązywanie najbardziej skomplikowanych 

spraw. 

Mamy nadzieję, że ta krótka informacja zachęci Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. 

Zespół Eksperta Celnego 
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WARUNKI UMÓW ABONAMENTOWYCH 

Oferta usług abonamentowych skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i 
Podmiotów Gospodarczych i ma na celu zapewnienie stałej, długookresowej opieki doradczej. 

Niewykorzystane usługi abonamentowe nie podlegają zsumowaniu w kolejnych miesiącach ani 
nie przechodzą na kolejny okres abonamentowy.  

Ekspert Celny zastrzega sobie możliwość zmiany świadczenia usług bez wcześniejszego 
uprzedzenia, jeśli zaistnieje taka konieczność. Ekspert Celny może zaproponować zmianę 
abonamentu lub usługi przewidzianej w tym abonamencie, jeżeli pomoc udzielana klientowi 
wymagałaby dodatkowego nakładu pracy. Klient otrzyma wówczas propozycję zmiany 
abonamentu tak, aby jak najskuteczniej zakończyć zleconą pracę.  

Z usług abonamentowych (telefon) klient może korzystać w godzinach 8.00-18.00 w dni robocze.  

Dlaczego warto wybrać abonament: 

● Czas odpowiedzi: do 3 dni robocze, 
● Przy pakiecie Standard Plus i Extra konsultacje online: możliwość porozmawiania z 

ekspertem face to face, 
● Przy wybranych abonamentach dodatkowe rabaty na szkolenia otwarte!: 

a) przy pakiecie Standard Plus 5 % na szkolenia otwarte podczas obowiązywania 
abonamentu, 

b) przy pakiecie Extra 10 % na szkolenia otwarte podczas obowiązywania abonamentu. 

Dodatkowo: 

● Odpowiedzi w formie pisemnej (można wydrukować główną odpowiedź); 
● Wygoda (kontakt z ekspertem bez wychodzenia z domu); 
● Możliwość podpisania umowy poufności; 
● Eksperci z różnych dziedzin łańcucha dostaw; 
● W przypadku wykupienia abonamentu z konsultacjami możliwość comiesięcznego 

podsumowania miesiąca; 
● Faktury w formie elektronicznej (PDF); 
● Limity usług cykliczne – miesięczne nie przechodzą na kolejne miesiące rozliczeniowe. 

Formularz zgłoszenia abonamentowego znajduje się do pobrania na stronie 
www.ekspertcelny.eu. 

 
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Ekspert celny - Doradztwo 
Celne (dalej EC). Dane te będą przez EC przetwarzane w celach biznesowych, tj. utrzymywaniem 
relacji z partnerami biznesowymi, co stanowi uzasadniony interes administratora danych, w 
związku z czym przetwarzanie to będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane 
będą przechowywane do czasu współpracy biznesowej, chyba że Pan/Pani przestanie pracować 
na rzecz partnera biznesowego EC. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od EC dostępu do 
jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 
Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej kontakt@ekspertcelny.pl. 

http://www.ekspertcelny.eu./
mailto:kontakt@ekspertcelny.pl

