SIEDZIBA: 16-400 Suwałki, ul. Lubelska 4
tel./fax: 48 87 567 53 56 (produkcja)
DH ARKADIA, tel. +48 87 566 60 17
www.cover.pl, e-mail: cover-suwalki@wp.pl

ROLETY, ŻALUZJE, PLISY, OKNA PCV

Numer zamówienia _________________________Imię i nazwisko ____________________________________________________
Adres ____________________________________________________________________________________________________
Nr identyfikacyjny VAT ______________________________________ telefon: __________________________________________
Miejsce odbioru: ___________________________________________________________________________________________

kolor zewn.: ____________________________kolor wew.: _______________________________ szyba: _____________________
dodatki: __________________________________________________________________________________________________

L.p.

Szt.

Wymiary
szer. / wys.

Wygląd od wewnątrz

Cena netto:

Wartość zaliczki

VAT

Termin wpłaty

Razem do zapłaty:

Płatność końcowa

Zapoznałem się z warunkami sprzedaży, dostawy i
konserwacji

Termin dostawy od

Uwagi

cena
jednostkowa

całkowita

(w dniu dostawy)

Podpis kupującego na niniejszym zamówieniu oznacza akceptację ogólnych warunków sprzedaży i dostawy.
Kupujący ______________________________ Data ______________________ Sprzedający ___________________________

1. Zawarta umowa stanowi podstawę do wykonania oraz rozliczenia robót i jest wiążąca z
chwilą jej podpisania.
2. Materiał, z którego zostanie wykonany przedmiot zlecenia jest w całości własnością
wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zlecenia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i zasadami prawa.
4. Obowiązuje wyłącznie pisemna treść umowy, ustalenia ustne nie są brane pod uwagę.
5. W przypadkach szczególnych zastrzega się opóźnienie realizacji zamówienia do 60 dni
roboczych.
6. Za uszkodzenia wynikłe w czasie montażu firma nie odpowiada.
7. Przebudowa otworu okiennego, ocieplenia filarów między okiennych podlegają oddzielnej
kalkulacji.
8. Demontaż polega na zdemontowaniu starej stolarki, zdemontowanie stolarki w całości (bez
zniszczenia) podlega odrębnej kalkulacji.
9. Montaż polega na zamocowaniu nowej stolarki w pionie i w poziomie oraz piankowaniu.
10. Obróbka polega na obcięciu pianki, uzupełnieniu ubytków tj. szpachlowanie zaprawą
tynkarską (nie obejmuje malowania).
11. Reklamacja nie stanowi powodu do wstrzymania płatności za stolarkę okienną. Towar
nieopłacony nie podlega reklamacji.
12. Reklamacje wad i usterek należy zgłosić w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty ich
ujawnienia w siedzibie firmy: COVER II, ul. Lubelska 4, 16-400 Suwałki.
13. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie opłaconej faktury za stolarkę. Reklamacje
stolarki nieopłaconej przez nabywcę nie będą realizowane przez firmę. Serwis gwarancyjny
zapewnia bezpłatne usunięcie wszelkich wad produkcyjnych i materiałowych.
14. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty zadatku w wysokości 30% wartości zamówienia,
natomiast resztę należności w dniu odbioru towaru – wpłata gotówkowa.
15. Rezygnacja z zamówienia po wykonaniu stolarki okiennej jest jednocześnie utratą zaliczki na
rzecz Zleceniobiorcy.
UWAGA!
Zaznacza się, że przedmiot zamówienia zarówno zamontowany jak i nie do momentu ostatecznego
rozliczenia pozostaje własnością sprzedawcy, który zachowuje sobie prawo zatrzymania
ruchomych części jak np. skrzydeł do czasu uregulowania płatności.

_________________________

_________________________

Akceptuję warunki umowy
(Zleceniodawca)

Miejscowość i data

