Zasady współpracy

Miło nam powitać Cię w gronie kierowców współpracujących z Naszą firmą.
Aby współpraca między nami była bezproblemowa przygotowaliśmy specjalne zasady współpracy.
Dzięki tym prostym zasadom będziemy wspólnie mogli łatwo i bez problemu współpracować.
1. DOKUMENTY
a. Oryginały podpisanych dokumentów (umowa najmu samochodu, umowa zlecenie,
oświadczenia) należy przesłać na adres: PHU Evelstar ul. Radockiego 280/15 40-645
Katowice
b. Studentów, emerytów i rencistów prosimy o przesłanie skanu lub ksera legitymacji
posiadanych praw
c. Faktury za paliwo, części zamienne, serwis i inne rzeczy z prowadzoną współpracą z
Naszą firmą muszą mieć numer rejestracyjny zgodny z numerem podanym w umowie
najmu.
i. Dane do faktur:
PHU Evelstar Paweł Krzeszowski
Ul. Radockiego 280/15
40-645 Katowice
NIP: 954-255-50-93
d. Skany faktur za paliwo, części itp. należy przesłać najpóźniej do następnego
poniedziałku po ich wystawieniu do godziny 12:00
e. Skany faktur muszą być przesyłane przez portal. Na jednym zdjęciu może być tylko
jedna faktura.
f. Zachęcam do wyrobienia sobie karty Biznes Tank na stacji Orlen. Wystarczy podać
numer NIP i powiedzieć że chce się taką kartę. Przy każdym tankowaniu każdego
paliwa będzie naliczany rabat.
g. Proszę się zarejestrować na portalu na Naszej stronie internetowej
2. KONTAKT
a. Głównym mailem kontaktowym jest: phuevelstar@gmail.com
b. Jeśli masz ważne pytania na które chcesz znać odpowiedź jak najszybciej prosimy o
kontakt pod numerem telefonu 537-890-098 lub 512-030-715 (kontakt telefoniczny
prosimy traktować w naprawdę ważnych sprawach, jeśli nie odbieram zawsze
oddzwonię. Telefony odbieramy od 8 do 17).
c. Na maile odpisujemy maksymalnie do 48 godzin od otrzymania maila z zapytaniem.
3. BADANIA
a. Kierowca powinien mieć zrobione badania psychotechniczne aby spokojnie mógł
jeździć i nie narazić się na problemy podczas kontroli służb
4. ROZLICZENIA
a. W UBER okres rozliczeniowy jest od poniedziałku od godziny 4:00 do następnego
poniedziałku do godziny 3:59
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b. Przelewy dla Ciebie realizowane są od środy do piątku. Jeśli zależy Ci bardzo na
szybkim przelewie możemy go wykonać do 30minut od rozliczenia Cię (koszt takiego
expresowego przelewu to 15zł)
c. Warunkiem wykonania rozliczenia jest przesłanie do EVELSTAR kompletu
dokumentów.
UMOWA NAJMU
a. Umowa najmu jest po to abyś zaoszczędził/a jak najwięcej pieniędzy. Niestety z niej
także trzeba odprowadzać podatki. Na szczęście wynosi on tylko 8,5%. Oświadczenie
o opodatkowaniu które otrzymałeś/aś wraz z umową należy zgłosić do Urzędu
Skarbowego i co miesiąc wpłacać na ich konto wyżej wspomniany podatek. My ten
podatek wyliczamy i jest on podawany na portalu na którym należy się
zarejestrować. Podatek należy wpłacać do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Czym więcej będziesz miał/a faktur za paliwo lub inne rzeczy które są potrzebne do
eksploatacji samochodu tym mniejszy będzie ten podatek.
VAT
a. Od każdego przejazdu należy odprowadzać podatek VAT w wysokości 8% do Skarbu
Państwa. Nie musisz robić tego sam. My to robimy za Ciebie. Każda faktura którą do
nas prześlesz pomniejsza ten podatek. Dlatego to takie ważne dla Ciebie aby na czas
dostarczyć do nas najpierw skany lub zdjęcia faktur a później oryginały.
ZNIŻKI NA PALIWO
a. Aby uzyskać zniżki na paliwo na stacjach Orlen należy udać się na tą stację
zatankować i przed zapłaceniem poprosić o wydanie karty Biznes Tank podając NIP
firmy: 954-255-50-93. Czasami zdarza się że pracownikowi nie chce się szukać i
próbuje zbyć klienta że trzeba podpisać umowę. Umowa jest dawno podpisana i
pracownik stacji ma obowiązek wydania takiej karty.
ZNIŻKI NA CZĘŚCI
a. Posiadamy zniżki na części samochodowe w sieci hurtownie Auto Partner. Wynosi on
48%. Wystarczy podczas zakupu poinformować sprzedawcę o tym że części będą
kupowane na Naszą firmę i podać numer klienta 3013796.
PRZEJAZDY GOTÓWKOWE
a. Przejazdy gotówkowe można realizować tylko i wyłącznie jeśli kierowca posiada kasę
fiskalną. Jeśli jesteś zainteresowana/y takimi przejazdami proszę o taką informację.

Mamy nadzieję że te parę zasad usprawni współpracę między nami.
Pozdrawiamy
Zespół Evelstar

