Data: ………………………..

ZAMÓWIENIE

Pracownik firmy Słodkie Upominki koordynujący zamówienie: …………………………………………………………………………………………….
Nazwa firmy:..................................................................................
Ulica:...............................................................................................
Kod:.................. Miasto:.................................................................
NIP:.................................................................................................
Numer konta odbiorcy zamówienia: …………………………………………………………………………………………………………………….
Zamawiam w firmie Słodkie Upominki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chełmżyńskiej 180h, następujące produkty:
Nazwa produktu

Nr katalogowy

Ilość

J.m.

Cena netto

Wartość netto

1.

100 szt

0

2.

100 szt

0

3.

100 szt

0

4.

100 szt

0

5.

100 szt

0

6.

100 szt

0

7.

Przygotowalnia

Całkowita
0
wartość netto
Termin realizacji zamówienia (loco magazyn Producenta, w godz. 15:00-17:00):………………………………………………………………..
Osoba zamawiająca:...........................................................................................Tel.:................................................................
Tel. kom:......................................................... E-mail:..............................................................................................................
Płatność: 45% wartości zamówienia brutto w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji, pozostałe 55 %
potwierdzony przelew na 3 dni przed wysyłką lub odbiorem zamówienia

WYSTAWIAMY FAKTURY TYLKO ELETRONICZNE.
Sposób odbioru towaru (PROSZĘ ZAZNACZYĆ JEDNĄ Z PONIŻSZYCH OPCJI):
Odbiór własny z siedziby Firmy Słodkie Upominki (ul. Chełmżyńska 180H, 04-464 Warszawa)
W przypadku odbioru towaru przez firmę zewnętrzną, która nie jest w stanie wystawić listu przewozowego ani żadnego
innego dokumentu potwierdzającego odbiór, konieczna jest awizacja z danymi kierowcy i nr. auta wysłana e-mailem na
adres: magazyn@slodkieupominki.pl lub logistyka@slodkieupominki.pl
Kurier zamawiającego (odbiór towaru organizuje Zamawiający) : nazwa firmy kurierskiej:..............................................
nr klienta:.........................................................
Transport refakturowany (firma UPS lub Raben, koszt doliczony do Faktury VAT)
przesyłka ubezpieczona (koszt dodatkowy +2 zł netto za 1 paczkę)
przesyłka nieubezpieczona
Firma Słodkie Upominki nie ponosi odpowiedzialności za termin oraz stan dostarczanego towaru, zlecanego pocztą
kurierską.
Adres dostawy towaru (wraz z osoba kontaktową/ nr tel./ adres e-mail):………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................................................................
UWAGA! Zmiany adresu dostawy można dokonać na minimum 3 dni przed planowaną wysyłką.
Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Słodkie Upominki Sp. z o. o. Sp. K.
04-464 Warszawa ul. Chełmżyńska 180 H
tel.: +48 (22) 647 90 00
www.slodkieupominki.pl

Zamawiający wyraża zgodę na zbieranie przez firmę Słodkie Upominki Sp. z o.o. Sp. K. danych w celu ich przetwarzania dla
realizacji usługi otrzymywania informacji handlowych i promocyjnych. Otrzymywanie informacji handlowych jest
dobrowolne i bezterminowe. W dowolnym momencie istnieje możliwość cofnięcia zgody.
TAK
NIE
Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez firmę Słodkie Upominki Sp. z o.o. Sp. K.
zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych wraz z uzupeł. z dn. 10 maja 2018r. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego
zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dane Kupującego nie są przekazywane, odsprzedawane ani
użyczane innym osobom lub instytucjom a są jedynie konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia
ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia pisząc na adres info@slodkieupominki.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego
lub listownie na adres siedziby firmy wskazany w regulaminie.

Zapoznałem się i akceptuję Warunki Sprzedaży Dostaw i Płatności firmy Słodkie Upominki

........................................................
pieczęć firmowa

...........................................................
data i podpis osoby upoważnionej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że firma Słodkie Upominki Sp. z o. o. Sp. K. mając na uwadze szybką wymianę
dokumentów, wystawia i przesyła faktury tylko w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Po wystawieniu faktury otrzymają Państwo powiadomienie z następującego adresu mailowego:
invoicing@slodkieupominki.pl
W związku z tym prosimy o podanie danych niezbędnych do dostarczenia e-faktury i uzupełnienie poniższych
danych.
Nazwa firmy:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
OSOBA KONTAKTOWA:
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail odbiorcy faktury:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon:……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Faktura zostanie wystawiona zgodnie z wypisanym zamówieniem.

Słodkie Upominki Sp. z o. o. Sp. K.
04-464 Warszawa ul. Chełmżyńska 180 H
tel.: +48 (22) 647 90 00
www.slodkieupominki.pl

