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Стока / Товар 
Д(м)
Ш(м)
В(м)
Тегло (MT)
Обем (м3)
  Контейнер / и          20'              40'
  Спешност на изготвяне
Други подробности / коментари
Доп. информация 
  Тип на офертата
* Кратко описание на стоката: 
  Име на проекта:
* ЕТА на кораб / проект 
* Вид на обработката
* Информация за кораб / проект
Моля, използвайте формуляра за да поискате оферта за услугите ни. Можете да го запазите и изпратите по имейл на marketing@port-varna.bg. Моля, потърсете ни по телефона, ако не получите отговор в рамките на два работни дни.
Подробности за товара
* Тип Стока 
Информация за клиента
  Опасен товар
  Срок на складирането
  Предпочитан терминал
* Посока на движение 
Информация за обработка 
  Извънгабаритен товар 
  Тип складиране
  Необходимо съхранение 
 Тежък товар
* Име на фирма (агент):
Адрес:
Държава, град, пощенски код:
* Електронна поща:
* Лице за контакт:
Количество
   От:                                       До:
Забележка: Моля, прикачете файлове с  допълнителна информация (напр. стоуйдж план, товарни 
снимки, оперативни снимки, стокови excel файлове и др., за да улесните изготвянето на офертата.)
   От:                                        До:
* Телефон за връзка:
Форма за запитване v. 1.0
	Лице за контакт: 
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	Вид на товара: ---------------------------------------------------------------------
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	Добавена допълнителна информациа: Off
	Container 20' - Yes: Off
	Container 40' - Yes: Off
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	Тип на изискана оферта  - ДИРЕКТНА , ИНДИРЕКТНА, и двете. : ---------------------------------------------------------------------
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