Autoryzowany Przedstawiciel:

www.soma.tychy.pl

SOMA Sp. z o.o.
ul. Podleska 2
43-100 Tychy
tel.: 32 216 80 54
tel. kom.: 606 469 680

Numer zlecenia ___________

FIRMA ___________________________*
NR TEL. __________________________*

ZAMÓWIENIE
STANDARD

EXPRESS

Zamawiam pocięcie płyty kolor _______________________________*
Okleina grubość + kolor
_____________________________*

Data zamówienia

_______________

Data odbioru

_______________

Termin cięcia

_______________

OBJAŚNIENIA
- Klient zobowiązany jest do odbioru pociętych elementów do 48 godzin od momentu wykonania usługi (data wykonania znajduje
się na druku zamówień);
- po upływie w/w 48 godzin do każdego zlecenia doliczana będzie stawka za przechowanie pociętego materiału w wysokości 10 zł
netto = 1 dzień (24 godziny);
- zamówienie na cięcie płyt można dokonywać w formie elektronicznej (druk zamówienia i adres e-mail na na stronie
http://www.soma.tychy.pl );
- Klient składający zlecenie musi wpłacić zaliczkę w wysokości 40% wartości zamówienia;
- w przypadku nie odebrania przez klienta pociętego materiału po upływie 20 dni roboczych od daty wykonania zlecenia firma
SOMA Sp. z o.o. dokonuje rozliczenia zaliczki oraz usunięcia z magazynu pociętych elementów bez uprzedniego informowania
o tym klienta;
- niedopuszczalnym jest nanoszenie poprawek, skreśleń itp.;
- przyjęcie zlecenia wyłącznie na firmowym druku zamówień SOMA Sp. z o.o.;
- zaliczka na cięcie materiału może być dokonywana w formie przelewu bankowego, zlecenie zostanie przekazane do realizacji po
przesłaniu fax’em potwierdzenia przelewu;
- w przypadku gdy zlecający nie wpłaci zaliczki zobowiązany jest do podpisu dokumentu, który upoważnia firmę SOMA Sp. z o.o.
do wystawienia faktury VAT za nieodebrane zlecenie w ciągu 7 dni (dotyczy stałych odbiorców);
- zamówienie wypełnia klient;
- konsekwencje za błędne podanie wymiaru ponosi zamawiający;
- złożenie podpisu przez zamawiającego usługę jest jednoznaczne z akceptacją warunków rozrysu.
# EXPRESS usługa dotyczy tylko cięcia płyty (nie dotyczy oklejania) dopłata do express usługi wynosi 50% ceny
podstawowej. Usługę wykonujemy do 24 godzin.

_______________________
Podpis zamawiającego
*wypełnia klient

NIP 646-25-27-727
REGON 277621210
Kap. zakł. 300 000, 00
KRS 0000036990 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Konto: ING BSK S.A. o/Tychy 24 1050 1399 1000 0022 5474 9035
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Kolor płyty __________________________________________

LP.

długość

okl.

szerokość

okl.

szt.

okleina

UWAGA ! Wymiary wpisujemy w cm
1
2

Ilość płyt do cięcia _______________

3
4
5
6
7

Ilość elementów ciętych
__________ szt

szt / mb

__________ mb

Ilość skosów __________ szt

8
9

Łuki

__________ szt

10
11
12
13
14

Wycięcia __________ szt
Frez __________ szt
Ilość mb oklejania

15
16
17

0,5 mm

________________

2 mm

________________

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

długość

31
32
33
34
35
36

szerokość

37
38
39
40

_________________________
Podpis zamawiającego
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REGON 277621210
Kap. zakł. 300 000, 00
KRS 0000036990 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Konto: ING BSK S.A. o/Tychy 24 1050 1399 1000 0022 5474 9035
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