
 

                                    

                                 

 

 
Comanda s-a preluat:  
 

- direct □ 

- telefonic □  (în cazul acesta, comanda va fi transmisă beneficiarului prin fax/ email pentru a fi semnată, ștampilată și 

retransmisă către SC ADRIA SRL, sau dacă acest lucru nu este posibil, va fi semnată și ștampilată la ridicarea 
autovehiculului). 

 

Prin prezenta SC/ PF __________________________________________ cu sediul/ domiciliul în _____________, 

str.____________________________, nr._______, C.U.I./ CNP___________________________________, vă 

solicităm transportul/ tractarea unui autoturism/autocamion nou/ avariat (se taie cu o linie varianta nevalabilă). 

Marcă/ model _______________________________________________ Nr. înmatriculare__________________. 
 

Descriere stare autoturism (unde este cazul): _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

PREDARE/ ÎNCĂRCARE 
 

Adresa: ………………………………………………………. 
………………………………………………………………… 
 

Nume persoană contact: …………………………………… 
 

Tel. contact: ………………………………………………… 
 

Data la care să se efectueze preluarea: 
……………………….. 
 

 

DESCĂRCARE 
 

Adresa: ………………………………………………………. 
………………………………………………………………… 
 

Nume persoană contact: ………………………………… 
 

Tel. contact: ………………………………………………… 
 

Data la care să se efectueze descărcarea: 
……………………….. 
 

 

Nr. de km estimat = _______.        Preț negociat și acceptat/ 1km = _________________________.  

Valoare totală estimată și acceptată (se va recalcula în funcție de km efectuați efectiv) = ________________ RON 

fără TVA.  

Subsemnatul __________________________________, sunt de acord cu plata tractării și a tuturor cheltuielilor survenite pe 

parcusul transportului în termen de …….. ore de la data întocmirii actualei comenzi, cu condiția efectuării transportului care 

face obiectul acestei comenzi în intervalul de timp stabilit.  

În cazul în care autovehiculul va staționa mai mult de 3 zile lucrătoare la sediul SC ADRIA SRL fără ca staționarea să facă 

obiectul unor reparații în cadrul unuia dintre atelierele sale de service, mă oblig să plătesc o taxă de pază și parcare de                   

1,5 Euro fără TVA.   

Plata se efectuează cu:     bilet ordin □    CEC barat □     cash □   virament bancar □ 

Nume, prenume client __________________________            Numele și semnătura angajatului care a recepționat comanda:                                                       

C.I. ____________________________________                         ______________________________________ 

Semnătura și ștampila _____________________ 

Numele și semnătura șoferului care a preluat comanda:                                    Număr auto care va efectua tractarea:                                

_______________________________________________                              ________________________________________________ 

Tel. 0230 516711, fax 0230 516712, e-mail secretariat@autoadria.ro, www.tractariservicesuceava.ro 
 

COMANDĂ DE TRACTARE 
SC ADRIA SRL, Suceava, str. Gh. Doja nr. 119 A, jud. Suceava  

 0742 099099                                                                    

mailto:secretariat@autoadria.ro

