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miejscowość data

ZAMÓWIENIE
PŁATNIK (dane do faktury VAT)

MIEJSCE DOSTAWY

Nazwa:

Nazwa:
ul.

ul.

Kod pocztowy i Miejscowość:

Kod pocztowy i Miejsowość:

Tel.:

NIP:

Tel.kom.:

Osoba Kontaktowa:
Tel.:

Uwagi:

Tel.kom.:
Fax:
E-mail:

LP ID OFERTY

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
NAZWA PRODUKTU
CENA
ILOŚĆ
JEDNOSTK
OWA
BRUTTO

1

KOSZT TRANSPORTU

1
RAZEM:
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ŁĄCZNA
CENA
BRUTTO

Warunkiem złożenia zamówienia jest potwierdzenie poniższych oświadczeń. Aby potwierdzić prosimy wpisać w miejscu kratki 
krzyżyk “X”:

 Zapoznałem się i akceptuję Regulamin zakupowy firmy ADVERTI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością dostępny na stronie
http://www.sprzet-laboratoryjny.pl/regulamin.php oraz Politykę Prywatności dostępną pod adresem
http://www.sprzetlaboratoryjny.pl/polityka-prywatnosci.php (wskazane dokumenty są dostępne również w wersji papierowej w siedzibie firmy).

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, w celu realizacji złożonego

przeze mnie zamówienia i prowadzenia mojego konta użytkownika sklepu internetowego przez ADVERTI Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
90-755, al. 1 Maja 87 oraz wyrażam zgodę na przekazywanie przez ADVERTI Sp. z o.o. podmiotom trzecim realizującym dostawę
towaru, moich danych osobowych w celu realizacji złożonego przeze mnie zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, iż podane informacje są zgodne z
prawdą i zostały podane wg najlepszej wiedzy. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Poniższe oświadczenie dotyczy tylko Konsumentów:

 Zostałem poinformowany, iż zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z pózn. zm.) Kupujący będący
konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny informacja nie dotyczy:
- towarów wykonywanych na zamówienie w których klient specyfikuje pewne cechy produktu(wybór kolorów produktu, wymiarów
produktu, opcji dodatkowych montowanych na specjalne życzenie klienta itp.)
- towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji klienta lub służących zaspokojeniu zindywidualizowanych
potrzeb
- towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia
- towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
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Pieczęć firmowa (w przypadku firm) i czytelny podpis
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