REALIZACJA 48H
KONEKT Marcin Romańczuk
ul. Wiewiórcza 111, 15-532 Białystok
NIP 542-162-69-69
Tel. 85 674 50 73

ZAMÓWIENIE nr

Fax 85 741 50 67

…………

zamowienia@konektkominy.pl

Dane zamawiającego:
Nazwa firmy: ........................................................
Adres ...................................................................
NIP ......................................................................
Osoba zamawiająca ...............................................
Telefon/fax ...........................................................
Sposób dostawy:

Rozładunek windą

□ Franco □ Odbiór własny □ TIR

□ Tak (budowa, maks.4palety/zamówienie) □ Nie

Adres dostawy - DANE OBOWIĄZKOWE!:
Kod, miejscowość .....................................

ulica....................................................................

Tel. Kontaktowy .......................................

Imię i nazwisko ....................................................

LP

Nazwa systemu
oraz przekrój
(np. Konekt fi 200)

PK/PK+W
(pustak kominowy, pustak
kominowy z wentylacją)

Dodatkowa
Wentylacja
(PW1, PW2,
PW3,PW4)

Wysokość
[mb]

Ilość
[szt.]

Cena [zł.]
lub
Rabat [%]

1
2
3
4
Asortyment dodatkowy
Nazwa

[jm]

Ilość

Cena

1
2

UWAGI:

……………………………………
Podpis zamawiającego
Warunki dostawy:
1. Tylko zamówienia złożone na niniejszym zamówieniu będą realizowane w 2 dni robocze.
2. W przypadku dostawy naszym transportem wymagamy kompletnych danych adresowych miejsca dostawy łącznie
z telefonem i nazwiskiem osoby kontaktowej. W przypadku braku osoby kontaktowej w miejscu dostawy firma Konekt
nie pokrywa kosztów ewentualnych powtórnych prób doręczenia przesyłek.
3. Dostawa bezpośrednio na budowę jest możliwa pod warunkiem, że odbiorca zaznaczy taką chęć w zamówieniu i zapewni
sprawny rozładunek towaru. Konekt pokrywa koszty rozładunku windą tylko w przypadku umożliwienia kierowcy
dokonania takiej czynności. Kierowca nie ma możliwości zdjęcia przesyłki windą w przypadku miękkich, nieutwardzonych
powierzchni. W przypadku nie oznaczenia wyboru dostawy na windzie Systemy Kominowe wysyłamy samochodem bez
windy!!!
4. Prosimy o dokładne sprawdzenie dostarczonej przez firmę kurierską przesyłki. Ewentualne widoczne uszkodzenia
mechaniczne wymagają spisania protokołu. Prosimy o nie podawanie powodu uszkodzenia przesyłki, jak często sugeruje
kurier. Protokół podpisuje kierowca. Prosimy również o zrobienie, w miarę możliwości zdjęcia – nawet telefonem
komórkowym. O szkodach prosimy o niezwłoczne poinformowanie doradcy handlowego.
5. Wszelkie uszkodzenia niewidoczne przy otrzymaniu przesyłki oraz ewentualne roszczenia ilościowe będą rozpatrywane
do 3 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. ROSZCZENIE ZGŁOSZONE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ
ROZPATRYWANE!!!
6. W przypadku dostaw całosamochodowych nie pokrywamy kosztów rozładunku. Prosimy o poinformowanie nas o sposobie
rozładunku, tzn. czy samochód będzie rozładowywany z boku, czy z tyłu naczepy.
7. Nie odpowiadamy za zachowanie kierowcy dostarczającego nasze systemy, korzystamy z usług firm transportowych.
Aby zapewnić jednak wysoką jakość naszej obsługi prosimy o informowanie nas o nieodpowiednim zachowaniu kierowcy
a ewentualne konsekwencję będziemy się starać wyciągać od naszych usługobiorców by wyeliminować je w przyszłości.

……………………………..……
Podpis zamawiającego

