FORMULARZ ZAMÓWIENIA ODZIEŻY KOLARSKIEJ


DANE KONTAKTOWE 

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

Adres do wysyłki

Termin realizacji (do potwierdzenia)


FAKTURA VAT

Faktura VAT (tak / nie) ?

- jeśli mamy wystawić fakturę VAT proszę wypełnić dane poniżej
 
Nazwa firmy

Adres

NIP


FORMA PŁATNOŚCI / WYSYŁKA

Zaznacz 
Koszt wysyłki DHL
100% przedpłata 

20 zł
Zaliczka 50% + pozostała kwota za pobraniem u kuriera

30 zł
Zaliczka 50% + pozostała kwota gotówką przy odbiorze osobistym 

0 zł
Przelew 7 dni (tylko jednostki budżetowe)

20 zł
Inna ustalona




KOSZULKI 

SPECYFIKACJA

Ilość

Rozmiary

Dzianina

Kolorystyka / Nazwa wzoru

Zamek krótki / długi 

Rękaw krótki / długi 


NADRUKI (wypełnić tylko gdy nie ma projektu koszulki)

Przód koszulki

Tył koszulki

Rękawki

Inne / uwagi


DODATKI PŁATNE (ceny netto)
						    
Taśma silikonowa
7 zł

Odblaski przy tylnych kieszeniach
3 zł

Płaskie szwy
4 zł

Tylna kieszonka z zamkiem
10 zł

Tylna kieszonka z membrany z zamkiem
15 zł

Usunięcie brandu Metto z koszulki
10 zł

Inne




BLUZY

SPECYFIKACJA

Ilość

Rozmiary

Kolorystyka / Nazwa wzoru


NADRUKI (wypełnić gdy nie ma projektu koszulki)

Przód koszulki

Tył koszulki

Rękawy

Inne / uwagi


DODATKI PŁATNE (ceny netto)

Taśma silikonowa
7 zł

Odblaski przy tylnych kieszeniach
3 zł

Płaskie szwy
4 zł

Tylna kieszonka z zamkiem
10 zł

Tylna kieszonka z membrany z zamkiem
15 zł

Usunięcie brandu Metto z bluzy
10 zł

Inne




KRÓTKIE SPODENKI

SPECYFIKACJA

Ilość

Rozmiary

Fason (prosty / U / zachodzący na przód)

Kolorystyka 

Model wkładki 

Uwagi


NADRUKI (wypełnić gdy nie ma projektu spodenek)

Prawa nogawka (lampas)

Lewa nogawka (lampas)

Tył

Inne / uwagi



UWAGI DO ZAMÓWIENIA






WAŻNE INFORMACJE 

Formularz wraz z plikami graficznymi w wektorach (logo, projekt) należy wysłać na adres info@metto.eu

	Czas realizacji zamówienia liczy się od przesłania kompletnego zamówienia, dokonania wpłaty
i akceptacji pliku produkcyjnego


	Wszystkie ustalenia dotyczące zamówienia przyjmujemy tylko w formie mailowej.


	Wszystkie istotne dla prawidłowego wykonania strojów informacje należy umieścić w formularzu zamówienia.


	Przesłanie formularza oraz wpłata zaliczki jest równoznaczne z potwierdzeniem złożenia zamówienia i akceptacją warunków zawartych w formularzu i na stronie internetowej


	Na strojach znajdują się znaki towarowe producenta METTO. W niektórych przypadkach za dopłatą możemy usunąć brand METTO.





Napisz lub zadzwoń do nas jeśli masz problem z wypełnieniem formularza.

info@metto.eu
tel. 221 881 115
kom. 516 550 170

PROSIMY O NIE ZAPISYWANIE FORMULARZA W PDF



