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www.orlenoil.pl

ORLEN OIL Sp. z o.o.  

ul. Opolska 114, 31-323 Kraków

tel. centrala +48 12 665 55 00 

fax +48 12 665 55 01

e-mail: centrala@orlenoil.pl 

infolinia: 0 801 102 103
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Zespół Obsługi Klienta Orlen Oil  pracuje 

od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 17.00.

ORLEN OIL pRZyJMUJE ZAMÓWIENIA ZŁOżONE:

a.  Za pomocą poczty elektronicznej pod adresem zamowienia@orlenoil.pl - preferowane jest składanie  
 zamówień w formatce zamówieniowej dostarczonej przez Orlen Oil.

b.  Telefonicznie pod numerem infolinii  801 102 103

c.  Faksem na numer  24 367 70 93

d.  poprzez Przedstawiciela Handlowego. 

W CELU SpRAWNEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA pROSIMy pRZy JEgO SKŁADANIU  
O pODANIE NAStępUJąCyCh INfORMACJI:

a. pełna nazwa płatnika

b. pełna nazwa miejsca dostawy – jeśli jest ono inne niż adres płatnika

c. Miejsce dostarczenia faktury 

d. Numer zamówienia

e. Nazwa i indeks zamawianego towaru zgodne z aktualną ofertą handlową Orlen Oil

f. Ilość oraz rodzaj opakowania zamawianego towaru 

g. Datę dostawy/odbioru

h. Rodzaj transportu – własny lub Orlen Oil

i. Dla przyśpieszenia realizacji dostawy, w przypadku zakupu na warunkach specjalnych prosimy o poda-
nie numeru kontraktu SAp, który umieszczony jest na ofercie handlowej lub zostanie podany państwu 
przez przedstawiciela handlowego

j. Rodzaj procedury akcyzowej – szczegóły dotyczące trybu wysyłki produktów zostały podane poniżej w 
części poświęconej podatkowi akcyzowemu

k. Informacje dodatkowe (np. wymagania niestandardowe).

po złożeniu zamówienia zostanie wysłana informacja zwrotna  na podany przez państwa adres mailowy po-
twierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z planowaną datą dostawy/wysyłki.

W przypadku złożenia zamówienia po godzinach pracy Zespołu Obsługi Klienta zostanie ono przyjęte do 
realizacji w najbliższym dniu roboczym.

W przypadku transakcji realizowanych na warunkach przedpłaty płatność należy uregulować w terminie  
7 dni od wystawienie faktury pro formy. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Załadunki w magazynach Orlen Oil odbywają się wg ustalonego harmonogramu dlatego w przypadku od-
biorów własnych należy ustalić z pracownikiem Zespołu Obsługi Klienta dokładny czas załadunku. W sytu-
acji spóźnienia się samochodu, załadunek zostanie przesunięty na pierwszy wolny termin. Klient zobowią-
zany jest podać dane kierowcy, samochodu oraz firmy transportowej odbierającej towar w jego imieniu, 
najpóźniej do godziny 16.00 dnia roboczego poprzedzającego załadunek. Kierowcy odbierający towar zo-
bowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie zakładów produkcyjnych  
Orlen Oil.

WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ ORAZ AKtUALNA OfERtA fIRMy 

ORLEN OIL ZNAJDUJą SIę NA StRONIE INtERNEtOWEJ WWW.ORLENOIL.pL.   

W przypadku pytań pracownicy Zespołu Obsługi Klienta Orlen Oil pozostają do państwa dyspozycji pod 
numerem infolinii 801 102 103. Jednocześnie informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo i wysoką jakość 
usług wszystkie rozmowy z wykorzystaniem infolinii są rejestrowane.

ZAMÓWIENIE pOtWIERDZENIE pRZyJęCIA 
ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI DOStAWA tOWARU 

INfOLINIA: 801 102 103
MAIL: ZamOwienia@OrlenOil.Pl

fAx: 24 367 70 93
pRZEDStAWICIEL hANDLOWy

pRACOWNIK ORLEN OIL 
pOtWIERDZA ZAMÓWIENIE 

NA WSKAZANy ADRES E-MAIL

DOStAWA NA WSKAZANy 
W ZAMÓWIENIU ADRES
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pODAtEK AKCyZOWy

Orlen Oil w swojej ofercie posiada oleje akcyzowe, które zgodnie z obowiązującymi przepisami możecie 
państwo zakupić w jednej z podanych poniżej procedur:

1. ZK – procedura zawieszenia poboru podatku akcyzowego. Sprzedaż w tej procedurze możliwa jest 
pomiędzy podmiotami posiadającymi składy podatkowe.  Dokumenty akcyzowe towarzyszące transak-
cji to elektroniczny dokument e-AD.

2. wK – procedura zwolnienia z podatku akcyzowego – podmiot zużywający. Aby przeprowadzić 
transakcję w tej procedurze niezbędne jest uzyskanie przez Klienta pozwolenia z właściwego Urzędu 
Celnego . Dokumenty akcyzowe towarzyszące transakcji to Dokumenty Dostawy DD.  Klient zobowiąza-
ny jest podpisać i odesłać dokument akcyzowy do Orlen Oil niezwłocznie po otrzymaniu towaru.

3. wP – procedura zwolnienia z podatku akcyzowego – podmiot pośredniczący. Aby przeprowadzić 
transakcję w tej procedurze niezbędne jest uzyskanie przez Klienta pozwolenia z właściwego Urzędu 
Celnego . Dokumenty akcyzowe towarzyszące transakcji to Dokumenty Dostawy DD.  Klient zobowiąza-
ny jest podpisać i odesłać dokument akcyzowy do Orlen Oil niezwłocznie po otrzymaniu towaru.

4. PK -  procedura zapłaconego podatku akcyzowego. Sprzedaż po cenie zawierającej akcyzę. transak-
cji nie towarzyszą żadne dokumenty akcyzowe.

Składając zamówienie konieczne jest wskazanie procedury w jakiej ma się odbyć sprzedaż. W przypadku 
braku informacji zamówienie będzie zrealizowane w procedurze zapłaconego podatku akcyzowego.

W przypadku sprzedaży w procedurze zwolnienia (Wp lub WK) prosimy o każdorazowe sprawdzanie doku-
mentów akcyzowych przed rozładunkiem. W razie braku dokumentów lub innych niezgodności prosimy  
o kontakt z Zespołem Obsługi Klienta 801 102 103 zanim towar zostanie rozładowany!

fORMAtKA ZAMÓWIENIOWA

W celu szybszej obsługi  preferowane jest składanie przez państwa zamówień w formacie, który zostanie 
państwu dostarczony przez opiekuna handlowego.

JAK ZŁOżyć ZAMÓWIENIE ZA pOMOCą fORMAtKI.

Należy wypełnić następujące pola:

1. „ilość zamawiana w Jm” uwzględniając odpowiednią jednostkę miary (sztuki bądź tony)

2. „wymagana data dostępności produktu” – w przypadku odbioru własnego jest to data wysyłki nato-
miast w przypadku transportu Orlen Oil data dostawy

3. „numer kontraktu” – pole uzupełniamy w przypadku zakupu na warunkach specjalnych zgodnych  
z podanym przez opiekuna handlowego kontraktem

4. „status akcyzy” – wybieramy procedurę akcyzową w której ma być zrealizowana dostawa

5. „uwagi” – pole nieobligatoryjne wypełniane w przypadku dodatkowych instrukcji do wysyłki.

6. po uzupełnieniu powyższych pól wciskamy przycisk „nowe zamówienie”

7. pole „nr kontrahenta” powinno zostać uzupełnione automatycznie - numer kontrahenta nadaje  
Orlen Oil i jest on przekazywany klientowi przez opiekuna handlowego
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12. Zapisany plik wysyłamy na adres: zamowienia@orlenoil.pl

formatkę zamówieniową mogą państwo pobrać na naszej stronie internetowej pod adresem:

http://WWW.ORLENOIL.pL/pL/NASZAOfERtA/StRONy/DEfAULt.ASpx.

8. W przypadku gdy miejsce dostawy towarów jest inne niż adres płatnika należy uzupełnić pole  
„nr odbiorcy” – numer miejsca dostawy nadaje Orlen Oil i jest on przekazywany kontrahentowi przez 
opiekuna handlowego

9. Następnie uzupełniamy pole „nr zamówienia”

10.  „uwagi” – pole nieobligatoryjne wypełniane w przypadku dodatkowych instrukcji do wysyłki

11. Zapisujemy zamówienie

Szczegółowe informacje dotyczące składania zamówień w formatce uzyskają państwo dzwoniąc na  
INfOLINIę 801 102 103.

INfOLINIA 

801 102 103


