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Adres montażu LUZ termin

Telefon 
DATA

tak demontaż
Wew na piankę, zew pianka+ blachy Pomiaru dokonał Klient MY

kolor WIDOCZNA Dodatkowe wyposażenie do drzwi zew:
z naszej palety struktura słoja kolor zamka: standard ocynk żółty ocynk biały

klamka Dodatkowy górny zamek   wkładki stand

tak nie ZEW GR ramy skrzydła      56mm    /   68 mm
listwy opaskowe gładkie MDF nie tak dekoracyjne – NIE

Manhatanowskie Złotopolice=do kantu TAK – jaki model listw

Nr kat Wymiary Zamek Szyba Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

UWAGA w dniach od 23.12.2021 do 10.01.2022 mamy przerwę świąteczną i ani zamówienia ani wyjazdy NIE są realizowane.

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

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

Podany wymiar światła 
muru musi być 
utrzymany do chwili 
dostawy

6-9 tyg 
robocze

Montaż w gotowym 
otworze

Nie – Klient we własnym zakresie 
zdemontuje futryny przed montażem

zamek listwowy WH 
„srebrny”

Sosna w obłogu 
dębowy

Rameczki NIE

Lp
ST- Stand 

SK-skrzynka
Kierunek i 
otwieranie

Dostawa kurierem na koszt odbiorcy, ewentualnie nasz montaż w skoordynowanym wyjeździe z innymi zamówieniami z tego regionu, 
Kwestia do ustalenie przed wyjazdem.

Wizualizacja służy tylko i wyłącznie do celów poglądowych nie przedstawia produktu finalnego, ponieważ nie uwzględnia żadnych 
szczegółów zamówienia tj wymiary, kolor, otwieranie, okucie.
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.

Drzwi zew oferujemy w kilku wariantach. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zew przy gr ramy skrzydła 56mm to 1,4. Dla drzwi zew przy gr ramy skrzydła 
68 mm w wersji pełne (tj bez szyb) to 1,1. zaś dla drzwi zew gr ramy skrzydła 68 przeszklonych zwykłym pakietem szyb to 1,4, lub przeszklonych ciepłą szybą z 
wypełnieniem gazem to 1,2. Klient koniecznie przed złożeniem zamówienia musi poinformować Nas o tym jaki pakiet szybowy wybiera, brak tej informacji 
oznacza automatyczną zgodę na szyby zwykłe.
Oświadczam, że nie pozostajemy w stanie upadłości ani likwidacji / nie wszczęto przeciwko mnie/nam postępowania upadłościowego. Oświadczam, że 
znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację umowy. Zobowiązuję się do zapłaty pełnej kwoty gotówką/przelewem na konto firmy PPUH 
DOMEX nie później niż do dnia dostawy, montażu. Kwota zaliczki to min 50% wartości brutto. Termin realizacji liczony jest od zaksięgowania zaliczki 
-wpłacając w tytule przelewu bankowego prosimy o podanie stawki VAT.
Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze zrozumieniem z instrukcją montażu i zasadami użytkowania i konserwacji drzwi i zobowiązuję się do ich przestrzegania 
pod groźbą utraty pełni praw do gwarancji. Drzwi zew muszą mieć zadaszenie na min 1,5 m.
Informujemy że drzwi zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne mogą być zamontowane min 3 mies po zakończonych robotach mokrych. Zamawiający 
poświadcza, że zamawiając pomiar drzwi dom/mieszkanie jest już po ukończonych robotach mokrych (posiada wylewki i tynki wew). W przypadku 
stwierdzenia przez naszych serwisantów braku zakończonych robót mokrych firma może odstąpić od pomiaru, a Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia 
kosztów przyjazdu na pomiar min 500zł netto+ 23% VAT, ewentualnie serwisanci mogą dokonać pomiaru jednakże na pełną odpowiedzialność 
Zamawiającego. Jeżeli zamawiający pomimo naszych zasad montażu zażąda montażu to automatycznie wyraża zgodę na utratę wszelkich praw 
gwarancyjnych na zamówiony u nas towar, o jej utracie nie musi być ponownie informowany.

Automatycznie akceptuję podwyższenie ceny w związku z wprowadzeniem zmian w trakcie realizacji zamówienia, cena wzrasta za każdą zmianę z automatu 
o min 500 zł – do 100% wartości zamówienia.
Automatycznie akceptuję podwyższenie ceny za usługę demontażu futryn, w przypadku gdy demontaż nie był uwzględniony. Uwaga firma może odmówić 
przystąpienia do demontaż i naliczyć dodatkowy koszt za ponowny przyjazd serwisantów na montaż

http://www.domex-drzwi.pl/
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Polecamy zakup profesjonalnego zestawu do czyszczenia i konserwacji drzwi, zalecany przez naszego producenta lakierów

Zaznacz właściwą stawkę VAT 8% VAT tak nie

23% VAT tak nie

Dane do faktury na firmę

Dane do faktury na osobę prywatną

Imię i Nazwisko 

Kod pocztowy + miejscowość

Ulica

Telefon 

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

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

Wzór dodatkowego okucia należy podać maksymalnie do 3 dni od złożenia zamówienia, później nie gwarantujemy dostawy tego modelu. Brak podanego 
wzoru oznacza akceptacje wzoru standardowego wydanego przed producenta, lub brak okucia.

Ze względu na ostatnie braki wielu produktów producent zastrzega sobie prawo do bezpłatnej zmiany pewnych elementów bez wcześniejszego informowania 
o tym Klienta na inne w danym momencie dostępne. Zmiana może dotyczyć okucia, foli witrażowej, wzoru baveli, dodatkowych dekorów, wkładek.

Przy montażu drzwi zew i wew o wys stand 210 ale szer powyżej 150cm Klient ma opcje ceny montażu -1 wersji podstawowa gdzie Klient musi zapewnić min 
2 silne osoby do pomocy do zniesienia drzwi i ich montażu, albo opcja 2 - wersja 2x droższa gdzie z firmy jedzie więcej montażystów i klient nie musi 
zagwarantować pomocników na miejscu do zniesienia drzwi z auta i montażu. Analogicznie przy drzwiach o wys 210cm, ale szer powyżej  200cm – 
koniecznie musi być min 4 osoby zapewnione przez Klienta. 

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

PROSIMY PODAĆ DANE DO FAKTURY- UWAGA PO OSTATNICH ZMIANACH W PRZEPISACH NIE MA PÓŹNIEJ 
MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA ZMIAN:

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. 

UWAGA - Jeśli odbiorcą na fakturze jest na firmę a łączna kwota 
przekracza 15.000 zł brutto to prosimy, aby wszystkie wpłaty tj zarówno 
zaliczka jak i fakturę końcową koniecznie były wykonane przelewem z 
Mechanizmem Podzielonej Płatności – VAT na oddzielna konto, 
prosimy podać nr nasz NIP 918 000 43 16
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