
moskitiera 1 moskitiera 2 moskitiera 3 moskitiera 4 moskitiera 5 moskitiera 6

A - szerokość

B - wysokość

C - przylga

Ilość moskitier

Zaliczka           gotówka          przelew

Wartość  ....................... data ... ................

KP nr  .....................   Podpis ....................

Płatność końcowa w momencie dostawy

wartość  ..............................

ZLECENIOBIORCA:
STAN-MAL R. Malicki Sp.j.
94-238 Łódź, Kwiatowa 30
tel./fax (0-42) 712 79 79
NIP  7272665496
Nr konta:
79 8780 0007 0000 1078 1000 0001

CENA BEZ VAT

VAT

DO ZAPŁATY 
RAZEM

Termin realizacji

........................ tydzień

................................................................................................             ....................................................................           .............................................................................................

              ZLECENIODAWCA                                              DATA                                            ZLECENIOBIORCA

UWAGA:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów 
marketingowych. Do czasu pełnej zapłaty towar jest własnością STAN-MAL R. Malicki. 
Zleceniodawca zamawia wyżej wymienione wyroby na warunkach określonych na 
odwrocie, poznał je i akceptuje.  

STAN-MAL R. Malicki Sp.j.
94-238 Łódź, ul. Kwiatowa 30
tel./fax: 042 712 79 79, 712 14 18
NIP  7272665496

 ZAMÓWIENIE / ARKUSZ POMIAROWY MOSKITIER RAMKOWYCH        ZLEC. 

 

Zakład produkcyjny:
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. 1-go Maja 52
tel. / fax: 042 712 79 79

 Zamawiający: .................................................................................................................................................................................  Tel.  ....................................................................................

 Adres: ...................................................................................................................................................................................................  NIP  ...................................................................................

 Kolor moskitiery:    biały  /  brązowy  /     inny  RAL ...................................         

 Miejsce dostawy: ........................................................................................................................................................................................................................................................................

 Uwagi: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

UWAGA: 
minimalna szerokość 
ramy/ościeżnicy od strony 
zewnętrznej 26 mm!

WYMIARY PODANE PRZEZ
KLIENTA

- W YMIAR PRZYLGI
  Z PRZYCIŚNIĘTĄ  
   USZCZELKĄ



WARUNKI SPRZEDAŻY

STAN-MAL R. Malicki  Sp.j.  zwany dalej  Zleceniobiorcą  zobowiązuje  się do sprzedaży,  a Zleceniodawca  do zakupu towarów 
określonych w zamówieniu na następujących warunkach:

1. Ceny ustalone są zgodnie z obowiązującym cennikiem w dniu podpisania Zlecenia. Do ustalonych cen doliczany jest podatek 
VAT w wysokości obowiązującej dla danego asortymentu w dniu dokonania płatności końcowej. Ewentualna zmiana stawki 
podatku VAT w skutek zmiany stosowanych przepisów obciąża Zleceniodawcę.

2. Na poczet podpisanego zlecenia Zleceniobiorca przyjmuje zaliczkę w wysokości 30%.

3. Miejsce i termin dostawy oraz formy wpłaty zaliczek i płatności końcowej ustalone są w treści zamówienia.

4. Wpłata zaliczki określonej w zleceniu jest warunkiem przyjęcia zlecenia do realizacji. Zleceniobiorca ma prawo przesunąć 
termin dostawy o taką samą liczbę dni, o jaką opóźniono wpłatę zaliczki.

5. Płatność  końcowa  może  być  dokonana  na  życzenie  Zleceniodawcy przed  dostawą,  w lokalnym  biurze  Zleceniobiorcy.  
W  pozostałych  płatność  końcowa  dokonana  jest  w  momencie  odbioru  towaru  na  ręce  przedstawiciela  Zleceniobiorcy 
posiadającego ważne dokumenty rozliczeniowe.

6. W przypadku braku możliwości rozładunku z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, pokryje on koszt składowania  
i ponownego transportu.

7. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do realizowania dostawy partiami. W przypadku gdy zlecenie realizowane jest partiami, 
Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania płatności każdorazowo za dostarczony towar z uwzględnieniem wpłaconej 
zaliczki.

8. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo własności wszystkich towarów do momentu dokonania pełnej płatności za dostarczony 
towar przez Zleceniodawcę.        

9. Jeżeli  dostarczony towar  posiada  wady jawne Zleceniodawca ma prawo odmówić  płatności  za wadliwy towar,  który po 
naprawie lub ewentualnej wymianie zostanie ponownie dostarczony.

10. Zleceniobiorca gwarantuje wysoką jakość wyrobów i ich zgodność z odpowiednimi normami.

11. Wady ukryte dostarczonego towaru nie możliwe do stwierdzenia w momencie odbioru podlegają następującym gwarancją: 
dwanaście miesięcy na właściwie funkcjonującą moskitierę oraz dwadzieścia cztery miesiące rękojmi budowlanej dotyczącej 
wad ukrytych materiału.

12. Gwarancja  nie  obejmuje  naturalnego  zużycia,  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  uszkodzeń  spowodowanych  niewłaściwą 
eksploatacją.

13. Zgłoszenia wad ukrytych winny być składane w formie pisemnej, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

14. Zleceniobiorca pozostawia sobie możliwość wyboru jednej z form realizacji zobowiązania gwarancyjnego:
- naprawa reklamowanego towaru,
- wymiana reklamowanego wyrobu,
- udzielenie dodatkowego rabatu stosownie do wielkości stwierdzonego uszkodzenia nie mającego wpływu na właściwości 
   użytkowe wyrobu.

15. Zleceniobiorca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni od zgłoszenia.

16. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  usunięcia  usterki,  a  w  przypadkach  szczególnych  w  terminie  nie 
przekraczającym 6 dni.

17. W razie odwołania zlecenia juz wykonanego, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty całości należności.

18. W przypadku zwłoki  zapłaty Zleceniobiorca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki,  na co 
Zleceniodawca wyraża zgodę.

19. Przedstawiciel handlowy ma prawo do pobrania zaliczki tylko za okazaniem imiennego upoważnienia.

20. Ewentualne spory wynikające z niniejszego zlecenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.      


