
Zamawiający

Adres:
kod poczt./miasto

ulica/numer

Osoba kontakt., tel.

Warunki płatności

Warunki handlowe ustalono z

Wełna
Wymiary arkusza [mm] Cena m3

[PLN] Ilość palet Łącznie m3 Wartość
[PLN]długość szerokość grubość

Razem

z. dn.ZAMÓWIENIE NUMER

Oczekiwana data dostawy:______________________________________________________________
Adres dostawy:        _______________________________________________________________

Osoba upoważniona do odbioru i tel. kontaktowy:__________________________________________
Sposób rozładunku (górny/boczny):______________________________________________________
Uwagi:______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania zamówienia oraz tel. kontaktowy

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

W przypadku zamówień powyżej jednego składu (tj. ok. 75m3), stanowczo i nieodłącznie do składanego zamówienia wymagany jest HARMONOGRAM DOSTAW!
Składający zamówienie oświadcza, iż znane mu są i akceptuje Ogólne warunki dostaw dostępne na str. 29 i 30 Katalogu Produktów ISOROC lub pod adresem: 

https://isoroc.pl/pl/do-pobrania.html

UWAGA! W razie braku którejkolwiek z wymaganych w niniejszym formularzu zamówienia informacji, ISOROC ma możliwość anulowania zamówienia.
ISOROC nie ponosi odpowiedzialności za błędnie złożone zamówienia lub opóźnienia w dostawach, wynikające z niepodania na czas wymaganych informacji.
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