
PROJEKT ŚLUB ANNA STOLIŃSKA-ŚLEDŹ KATARZYNA KOSTECKA SPÓŁKA CYWILNA
NIP: 8691981498 , REGON: 122764036
os. Wł. Jagiełły 5/6 , 32-800 Brzesko
tel: 662-940-130, 502-177-825
email: pracownia@projektslub.com     

DANE DO PRZELEWU:
PROJEKT ŚLUB S.C, os. Wł. Jagiełły 5/6 , 32-800 Brzesko
mBank,  NR KONTA: 25 1140 2004 0000 3602 7470 2746

  

FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA DODATKI 
(prosimy wypełnić formularz czytelnie, drukowanymi literami)  

 

 ZAMAWIAJĄCY (osoba, która kontaktowała się mailowo) :
 
….....................................................................................                                                                                           ..........................................................
IMIĘ I NAZWISKO                                                                                                                                                                                                                                                                                  DATA ŚLUBU
 

 ….....................................................................................                                                                                               ......................................................
TELEFON OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ / E-MAIL                                                                                                                                                                                                                                       ILOŚĆ GOŚCI
                                                                                                                                                                                                                                                                                
 ….....................................................................................                                                                                               ......................................................
ADRES  DO WYSYŁKI                                                                                                                                                                                                                                                          DODATKOWA WERSJA JĘZYKOWA
  

 …..................................................................................                                                                                             …........................................................ 
IMIĘ I NAZWISKO ORAZ  TELEFON DO OSOBY KONTAKTOWEJ  DLA KURIERA                                                                                                                                                                 IMIONA NARZECZONYCH 
  
ZAMÓWIENIE (Dekoracje ślubne wykonane według projektu graficznego (nowego lub gotowego) wraz z wszystkimi prezentowanymi na projekcie elementami składowymi):
  

1. DODATKI PLUS: Opcja dla klientów, którzy zamawiali zaproszenia projekt ślub (minimalna kwota zamówienia: 300 ZŁ)  

           …...............................................................................................................................................................................................
                                                       Nazwa kolekcji zaproszeń i dodatków
 

2. DODATKI PLUS: Opcja dla nowych klientów, którzy nie zamawiali zaproszeń projekt ślub (minimalna kwota zamówienia: 600 ZŁ)
   
           …......................................................................................................................................................................................
                                                        Nazwa kolekcji zaproszeń i dodatków
 

     
RODZAJ DODATKU (np. winietki) :          ILOŚĆ:
       
 1 ....................................................................................................                                                ........................ SZT.                                                                                                     1 1 ....................................................................................................                                        ........................ SZT.

 2 ....................................................................................................                                                ......................... SZT.                                                                                                    1 2 ....................................................................................................                                        ........................ SZT.
 
 3 ....................................................................................................                                                ......................... SZT.                                                                                                    1 3 ....................................................................................................                                        ........................ SZT.

 4 ....................................................................................................                                                ........................ SZT.                                                                                                     1 4 ....................................................................................................                                        ........................ SZT.

 5 ....................................................................................................                                                ......................... SZT.                                                                                                    1 5 ....................................................................................................                                        ........................ SZT.
 
 6 ....................................................................................................                                                ......................... SZT.                                                                                                    1 6 ....................................................................................................                                        ........................ SZT.

 7 ....................................................................................................                                                ......................... SZT.                                                                                                    1 7 ....................................................................................................                                        ........................ SZT.
 
 8 ....................................................................................................                                                ......................... SZT.                                                                                                    1 8 ....................................................................................................                                        ........................ SZT.

 9 ....................................................................................................                                                ......................... SZT.                                                                                                    1 9 ....................................................................................................                                        ........................ SZT.
 
10....................................................................................................                                                  ........................ SZT.                                                                                                   20 ....................................................................................................                                        . ....................... SZT.

*  Ilości  i  rodzaje  podanych  w  formularzu  dodatków  są  wiążące  i  nie  ma  możliwości  rezygnacji  z  zamówionych  elementów.  Prosimy  o  składanie 
przemyślanych zamówień. W przypadku późniejszego znacznego zmniejszenia ilości i/lub rodzajów dodatków w stosunku do ilości podanych w formularzu 
PŚ zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zlecenia lub zmiany wyceny. 
     

Ceny: przeliczane na podstawie aktualnego Cennika. W przypadku późniejszej zmiany ilości dodatków - w stosunku do tych podanych w formularzu - 
cena może ulec zmianie. 
   

Wysyłka zamówienia:  (koszt kuriera: 35zł Polska/180-200zł Europa)  

Płatności:
Płatności za zamówienie można dokonać PRZELEWEM BANKOWYM NA KONTO.
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz rodzaj zamawianych produktów/usługi. 

• Przedpłata : 300 zł (płatne z góry na konto)   
 W przypadku:
          - realizacji dodatków od końcowej ceny odejmowany jest koszt projektu, który jest wliczony w cenę dodatków.
          - odstąpienia od realizacji dodatków po wykonaniu projektów nie zwracamy kosztów wykonania projektu
• Reszta kwoty po akceptacji projektu.

Data i podpis zamawiającego
 

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

Uwaga: Formularz prosimy wydrukować, wypełnić , zeskanować i odesłać na maila. Formularz jest formą umowy, potwierdzeniem podjęcia przez obie strony wyżej wymienionych 
zobowiązań. Podpisanie formularza oznacza akceptację regulaminu umieszczonego na stronie i w cennikach.
Uwaga: Formularz należy wypełnić i odesłać w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania, w innym wypadku należy ponownie zapytać o termin i możliwość realizacji zamówienia.

projektslub.com 


