ZAMÓWIENIE
na udostępnienie toalet przenośnych na okres powyżej 28 dni -WARSZAWA

NAJEM DŁUGOTERMINOWY
TEL 022/8684592

FAX 022/2111918

e-mail: firma@clipper.pl

DANE DO FAKTURY

Nazwa firmy (Imię i nazwisko) …….........................................................

Miejscowość: ..........................Kod:.........Ulica:.................................
NIP: ........................................ PESEL(zam. prywatne):............................
Osoba do kontaktu: .........................................................................
Telefon ..................... FAX ....................... E-mail .............................
Adres korespondencyjny:
Zamawiamy usługę udostępnienia toalet przenośnych na okres powyżej 28 dni.
*USŁUGA EKSPRESOWA (opłata jednorazowa 75,00 PLN netto) – dostarczenie toalety:
- w dniu złożenia zamówienia
- na podstawie zamówienia, które wpłynęło do Spółki CLIPPER po godz. 15 na dostarczenie toalety
na następny dzień roboczy
Częstotliwość wykonywanych serwisów – proszę o
zaznaczenie znaczkiem „ X” właściwej częstotliwości
Ilość/
Rodzaj usługi
Do
podanych cen zostanie doliczony VAT w wysokości 8%
Szt.

Najem toalety*:
 standard
 z umywalką
* proszę o zaznaczenie

Raz w
tygodniu cena

Co dwa
tygodnia cena

Raz w
miesiącu cena

netto dziennie za 1
sztukę – 14,00 PLN
(z umywalką +3,00
PLN)

netto dziennie za 1
sztukę – 9,50 PLN (z
umywalką +3,00
PLN)

netto dziennie za 1
sztukę – 7,00 PLN
(z umywalką
+3,00 PLN)

znaczkiem” X” rodzaj
zamawianej toalety
USŁUGOBIORCA może skorzystać z opcji ubezpieczenia udostępnionej toalety od następujących ryzyk:
pożaru, uderzenie pioruna, eksplozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego, dym i sadza, fala dźwiękowa,
uderzenie pojazdu mechanicznego, celowe uszkodzenie. Cena dzienna za ubezpieczenie toalety + 0,75 PLN
netto.
Ubezpieczeniu nie podlega kradzież toalety.
Ubezpieczenie toalet/y: TAK / NIE niepotrzebne skreślić

Adres dostawy toalety:
(miejscowość, ulica i numer)………………………………………………………………………………………………….
Gmina ………………………………… dostawa w dniu ………………………………………………
Dane osoby odpowiedzialnej na miejscu za ustawienie toalet (-y):
………………………………………………………………………………………………………………………..
nr telefonu …………………………………………………………………………………………………....
Warszawa, dnia ……………… podpis / pieczątka ………………………………………………..
Potwierdzenie
Spółka CLIPPER potwierdza przyjęcie zamówienia na udostępnienie toalet przenośnych według wyżej
wymienionej warunków.
Serwisy wykonywane będą:………………………………………………………………………………………………………
Warszawa, dnia ………………

Podpis …………………………………………………………

UWAGA:
Brak możliwości dojazdu do toalety lub inne przyczyny uniemożliwiające wykonanie
serwisu nie zwalniają z opłaty za serwis. Serwis wykonany poza harmonogramem będzie
traktowany jak dodatkowy, koszt serwisu dodatkowego- 74,00 PLN netto + 8% VAT.

