
ZAMAWIAJĄCY - DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

firma

kod

osoba upoważniona do występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego

adres e-mail do osoby kontaktowej

miejscowość ulica / numer

NIP telefon

podaj jeżeli jest INNY niż
dane do wystawienia faktury

ADRES DOSTAWY

ZAMÓWIENIE
- płyty CD z KOLĘDAMI

podaj datę w formacie DD / MM / RRRR

z dnia

FORMY PŁATNOŚCI:

Zapłata z tytułu niniejszego zamówienia, tj. kwota                                               PLN   + VAT   =                                                 PLN,  zostanie uregulowana:

za pobraniem (koszt pobrania, tj. 5 zł netto zostanie doliczony do wartości usługi kurierskiej) lub gotówką przy odbiorze osobistym;

przelewem całości należności na podany w nagłówku rachunek bankowy spółki PROMEDIA.PL - wysyłka lub odbiór osobisty przedmiotu zamówienia możliwe 
po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym;

przelewem w dwóch częściach: pierwsza część, stanowiąca 50% wartości zamówienia brutto – zostanie wpłacona na podany w nagłówku rachunek 
bankowy spółki PROMEDIA.PL w terminie 2 dni od daty złożenia zamówienia; druga część – stanowiąca pozostałą wartość zamówienia brutto zostanie wpłacona 
w terminie 7 dni od daty zrealizowania zamówienia.
(forma płatności 50/50 dotyczy wyłącznie stałych Klientów, u których nie występowały przeterminowane płatności).

przelewem po realizacji zamówienia (forma płatności możliwa dla instytucji budżetowych).

W przypadku zwłoki w płatności zostaną naliczone odsetki umowne w wysokości 0,3 % za każdy dzień opóźnienia w płatności.

Upoważniamy spółkę PROMEDIA.PL do wystawienia na podstawie niniejszego zamówienia - faktur VAT bez naszego podpisu – zgodnie z §19 ust. 1 pkt 12 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 12.05.1993 (Dz. U. nr 39 poz.176).

SPECYFIKACJA PRODUKCJI - PŁYTY CD Z KOLĘDAMI nakład cena jednostkowa
[PLN]

wartość netto
[PLN]

1.

Wybrany zestaw
z kolędami:

Opakowanie
płyt CD z kolędami:

Nadruk na
powierzchni płyty:

UWAGI

Wystawienie dokumentu PRO-FORMA D
O

D
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K
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W

E
 O

P
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J
E
:

WARTOŚĆ
zamówienia netto:TAK NIE

MATERIAŁY DO WYKONANIA PROJEKTU GRAFICZNEGO: LOGO (wskazane
w postaci wektorowej - cdr, eps, ai, ewentualnie inne posiadane formaty),
tekst indywidualnych życzeń, wszelkie uwagi do wykonania projektów

indywidualnych - zostaną przesłane e-mailem na adres grafika@promedia.pl w dniu:

W PRZYPADKU DOSTARCZENIA GOTOWYCH PROJEKTÓW GRAFICZNYCH
przez Zamawiającego (zgodnego ze specyfikacjami technicznymi spółki PROMEDIA.PL)

- zostanie on przesłany e-mailem na adres grafika@promedia.pl w dniu:

2. KURIER / DOSTAWA

3.

imię i nazwisko osoby występującej w imieniu i na rzecz Zamawiającego pieczątka, podpis

1. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od nakładu oraz wybranego rodzaju opakowania. Orientacyjne terminy realizacji prac określone zostały w pliku 
zawierającym ofertę świąteczną: http://www.promedia.pl/swieta.pdf .

2. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu dostarczenia na adres grafika@promedia.pl akceptacji wszystkich materiałów graficznych niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia. Akceptacje wpływające po godzinie 15.00 traktowane są jak dostarczone dnia następnego.

3. W miesiącach listopad/grudzień spółka PROMEDIA.PL zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminów realizacji zamówień.

4. Niestandardowe dostarczenie materiałów może wydłużyć termin realizacji zamówienia.

5. PROMEDIA.PL oświadcza, że:
    a) spółce przysługują prawa do wydania płyt i wykorzystania materiału muzycznego
    b) żadne prawa osób trzecich nie zostały naruszone poprzez zamieszczone na płytach materiały muzyczne
    c) wszelkie koszty związane z wykorzystanym na płytach materiałem muzycznym są regulowane przez PROMEDIA.PL

Zamawiający oświadcza, ze zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Współpracy
z firmą PROMEDIA.PL, dostępnymi w naszym biurze oraz pod adresem:
http://www.promedia.pl/warunki.pdf i bez zastrzeżeń je akceptuje.

90-613 Łódź, ul. Gdańska 91, tel. 42-636-48-28 lub 36

rachunek bankowy: ING Bank Śląski

64 1050 1461 1000 0091 4280 1480

fax 42-636-66-44
e-mail: zam@promedia.pl
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