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Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie do swobodnego wycofania zgody w każdym czasie i bez podawania przyczyny . 

Oświadczam, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację umowy.

Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze szczegółami oferty i nie wnoszę do ich treści żadnych zastrzeżeń.

Polecamy zakup profesjonalnego zestawu do czyszczenia i konserwacji drzwi, zalecany przez producenta lakierów.

 DAC  / 
DANYAdres : miasto – kod pocztowy

Nie-we własnym zakresie

zamek   bolce     górny szyld   wkładki stand.-NIE

obłóg dębowy      tak ZEW GR skrzydła      56mm   /   68 mm

listwy opaskowe         gładkie               dekoracyjne – NIE

Lp ST  - Stand 
SK-skrzynka

Kierunek i 
otwieranie

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez P.P.U.H. „DOMEX” sp. jawna. 23-400 Biłgoraj, 
Korczów 48 związku z przyjęciem zlecenia pomiaru, przygotowania wyceny, realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza Oferta. 
Zapoznałem się ze zrozumieniem z klauzurą informacyjną zamieszczoną na stronie www.domex-drzwi.pl  dotyczącą ochron danych 
osobowych.

Zobowiązuję się do zapłaty pełnej kwoty gotówka / przelewem na konto firmy PPUH DOMEX nie później niż do dnia dostawy, 
montażu.

Oświadczam, że nie pozostajemy w stanie upadłości ani likwidacji /  nie wszczęto przeciwko mnie/nam postępowania 
upadłościowego.

............................................................................................... podpisy 
osób zamawiającej lub osoby przez niego uprawnionych do reprezentowania 

http://www.domex-drzwi.pl/
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Dane do faktury:

Imię i Nazwisko 

Adres: 0
(podać jeśli jest inny jak adres montażu):

Telefon 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie do swobodnego wycofania zgody w każdym czasie i bez podawania przyczyny . 

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

Ja niżej podpisany 
Zamieszkały
zlecam wykonanie drzwi

.................................................
podpis zlecającego wykonanie usługi budowlanej

Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie do swobodnego wycofania zgody w każdym czasie i bez podawania przyczyny . 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu do celów związanych z zawarciem i 
realizacją umowy sprzedaży na podstawie składanego zamówienia. Dane są przekazywane dobrowolnie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu do przechowywania w archiwum do celów 
rozliczeń podatkowych. Dane są przekazywane dobrowolnie. 

JEŚLI CHCĄ PAŃSTWO SKORZYSTAĆ Z OBNIŻONEJ STAWKI VAT ZAMIAST 23% MIEĆ 8% 
PROSIMY O PRZESŁANIE PODPISANEGO OŚWIADCZENIA.

Oświadczenie

oświadczam, że zgodnie z posiadaną dokumentacją budowlaną, obiekt budowlany (lokal mieszkalny, 
czy budynek mieszkalny jednorodzinny)*, w którym zamieszkuję jest objęty społecznym programem
mieszkaniowym i posiada powierzchnię użytkową: ............... m2.

* zaznacz właściwe

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez P.P.U.H. „DOMEX” sp. jawna. 23-400 Biłgoraj, 
Korczów 48 związku z przyjęciem zlecenia pomiaru, przygotowania wyceny, realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza Oferta. 
Zapoznałem się ze zrozumieniem z klauzurą informacyjną zamieszczoną na stronie www.domex-drzwi.pl  dotyczącą ochron danych 
osobowych.

http://www.domex-drzwi.pl/
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