Umowa dostawy śpiworów - jesień / zima 2018 / 2019
1.Podane w cenniku ceny są cenami netto.
2.Wypełniając zamówienie należy wpisać ilość sztuk oraz datę dostawy.
3.Złożone zamówienie może być korygowane przez Zamawiającego w terminie 7dni od dnia podpisania
4.Zamówiony towar wysyłany jest za pobraniem, chyba że strony ustaliły inaczej
5.Złożenie przez Zamawiającego zamówienia rodzi po jego stronie obowiązek odebrania zamóionego towaru pod rygorem
kary umownej w wysokości 30% wartości zamówionego i nieodebranego towaru.
6.Dostawca powiadomi Zamawiającego o przygotowaniu towaru do wysyłki gwarantując jego dostępność w określonym w zamówieniu terminie
7.Zamawiający pokrywa koszty wysyłki jeśli zamówienie nie przekracza 1000 zł netto.
8.Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy wysłania zamówionego towaru w przypadku nierozliczonych wcześniejszych dostaw.
Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych
właściwych przepisów prawnych i nie przedstawia stanów magazynowych
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Data i podpis

Mini Moose
Zamawiane ilości:

Pieczątka

Moose
kod/code: 422
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Hands warmer - CottonMUFF
kod/code: 262
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Rękawice / Gloves
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Baby Moose
kod/code: 620
czarny-czarny
black - black

www.cottonmoose.pl

