* Pole označená hvězdičkou dokončena objednávání
*Pola oznaczone gwiazdką wypełnia zamawiający
Do: XAP Andrzej Ordon z siedzibą: Polska, Łódź, ul. Komandorska 1/29

NIP UE: PL7271153506

!! Objednávka bude přijat, pokud zvolíte níže (v závorce) potvrzení - slovo „ano“ nebo znak „x“!!

[ ]* Potvrzuji, že jsem vědět a přijmout podmínky záruky odesílán spolu s tiskové objednávky a potvrzení přijetí
tisku a tisku reklamačního na odstoupení od smlouvy do 14 dnů ode dne dodání výrobku, které byly rovněž
informována.
[ ]* potwierdzam, że znam i akceptuję warunki gwarancji przesłanej razem z drukiem zamówienia oraz
potwierdzam otrzymanie druku reklamacji i druku o możliwości odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni od dnia
doręczenia produktu, o czym również zostałem poinformowany.
ZAMÓWIENIE z obowiązkiem zapłaty / Objednat s povinností platit

Opis

Prościarka do drutu i bednarki
(max 4x45)

Popis

Cena /szt.

Ilość
zamawiana

Cena / ks.

Objednané
množství
*

Rovnačka/ žehlička na
zemnící drát a obruč

208,00 € /szt.*

Dopravní prodejci předplacené úvahu / Transport sprzedawcy z przedpłatą na konto
*

Kurier – dostawa na adres

Courier - doručovací adresa

Odbiór towaru z magazynu (wpisać
dokładne dane osoby odbierającej
posiadającego pełne uprawnienia do
odbioru towaru w imieniu
zamawiającego)

*
Příjem zboží ze skladu
(vložky osobu sběr přesných
dat s plnou mocí k převzetí
zboží na účet zákazníka)

Nabywca jest podatnikiem
podatku VAT
Numer VAT
Dane do faktury VAT:
dane Nabywcy

Kupující je osobou
povinnou k DPH
DIČ
Faktura Informace

*

Adres dostawy:

Doručovací adresa:

*

Numer telefonu, adres e-mail

Telefonní číslo, e-mailová
adresa

Małgorzata Piernikowska
Manager administracji i sprzedaży
Manager of administration and sales
XAP ANDRZEJ ORDON

siedziba: Polska, Łódź, ul. Komandorska 1/29
warsztat: Polska, Konstantynów Ł., Działkowa 26/4
NIP: PL 7271153506
tel. +48 798525253

*
*
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] Ano (tak)
] Ne (nie)
] Ano (tak)
] Ne (nie)

[ ] Ano (tak)
[ ] Ne (nie)

