ZAMÓW PRÓBKĘ KOSTKI BRUKOWEJ

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko / Nazwa firmy
Darmowe próbki kostki brukowej Styrobud dostępne są
po spełnieniu warunków pkt. 4.
Email

Telefon kontaktowy

Adres dostawy
Miejscowość

Warstwa 1

145 PLN

Warstwa 2
(opcjonalnie)

Kod pocztowy

Województwo

Model kostki brukowej (wybierz z listy)

Kolor (wybierz z listy)

Akcento™

Barwy jesieni

Viviene™
Stilo™
Resto™
Platino™

Stalowo biały
Korten
Kasztanowy
Capuccino

Model kostki brukowej (wybierz z listy)

Kolor (wybierz z listy)

Viviene™
Stilo™
Resto™
Platino™
Moderno™
Akcento™

Barwy jesieni
Stalowo
Korten
Kasztanowy
Capuccino
biały

Model kostki brukowej (wybierz z listy)

Kolor (wybierz z listy)

Vivien™
Stilo™
Resto™
Platino™
Moderno™
Akcento™

Barwy jesieni
Stalowo
Korten
Kasztanowy
Capuccino
biały

+25 PLN
(łącznie
170 pln)
Warstwa3
(opcjonalnie)
+25 PLN
(łącznie
195 pln)
Podpisując ZAMÓWIENIE Zamawiający oświadcza, że zapłaci cenę (kaucję) u sprzedawcy kostki brukowej STYROBUD lub
przelewem na rachunek bankowy STYROBUD nr 61 1160 2202 0000 0001 0740 6448, z tytułem przelewu: „kaucja za sprzedaż
i wysyłkę” kostki / imię i nazwisko lub nazwa / firma / nazwa Hurtowni/, adres”.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA ZAKUPU I WYSYŁKI
KOSTKI BRUKOWEJ, ZWANEGO DALEJ „ZAMÓWIENIEM”.
1.ZAMÓWIENIE może dotyczyć wyłącznie kostki brukowej będącej
produktem STYROBUD B.T.K. Radomscy Spółka Jawna, zwanej dalej
„STYROBUD”, dostępnej w ofercie STYROBUD, której dostępność zostanie
potwierdzona przez STYROBUD, w terminie 3 dni do dnia złożenia
ZAMÓWIENIA.
2.ZAMÓWIENIE może być złożone przez Klienta będącego konsumentem,
przez przedsiębiorcę, w tym przez HURTOWNIĘ, w formie elektronicznej
przy użyciu niniejszego formularza ZAMÓWIENIA. W celu skutecznego
złożenia ZAMÓWIENIA należy formularz wypełnić zgodnie z jego treścią
i przesłać wraz z potwierdzeniem wpłaty korzystając z przycisku „WYŚLIJ
DOKUMENTY”
3. W celu skutecznego złożenia ZAMÓWIENIA niezbędnym jest przekazanie w załączniku do ZAMÓWIENIA dowodu zapłaty ceny (kaucji) jednej
warstwy kostki brukowej oraz palety STYROBUD, tj.:
a) 145 zł brutto za 1 warstwę kostki brukowej i 1 paletę STYROBUD
b) 170 zł brutto za 2 warstwy kostki brukowej i 1 paletę STYROBUD,
c) 195 zł brutto za 3 warstwy kostki brukowej i 1 paletę STYROBUD.
4.Ceny wskazane w pkt 3 podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego.
Zwrot następuje w kwocie pomniejszonej o kwotę 1,23 PLN brutto (w tym
podatek VAT) jeżeli Zamawiający dokona zakupu kostki brukowej produkcji
STYROBUD o powierzchni minimum 150 m2.
5.Zwrot o którym mowa powyżej następuje poprzez pomniejszenie ceny
zakupionej kostki o jedną z kwot wskazanych w pkt 3.
6.Warstwą kostki brukowej w rozumieniu niniejszego ZAMÓWIENIA jest
powierzchnia około 1m2 kostki brukowej produkcji STYROBUD, ułożona
na palecie STYROBUD, stanowiąca pełną warstwę kostki brukowej ułożonej
na palecie STYROBUD.

7.STYROBUD może zrezygnować z wykonania ZAMÓWIENIA bez podawania przyczyny. Oświadczenie
STYROBUD o rezygnacji z realizacji ZAMÓWIENIA powinno być złożone w formie elektronicznej za
pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w treści ZAMÓWIENIA.
8.Termin wysyłki wynosi do 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
9.Zamawiający podpisując niniejsze ZAMÓWIENIE oświadcza, że zapoznał się z treścią ZAMÓWIENIA
i akceptuje treść ZAMÓWIENIA.
10. Podpisując ZAMÓWIENIE Zamawiający oświadcza, że zapłaci cenę (kaucję) u sprzedawcy kostki
brukowej STYROBUD lub przelewem na rachunek bankowy STYROBUD nr 61 1160 2202 0000 0001
0740 6448, z tytułem przelewu: „kaucja za sprzedaż i wysyłkę kostki / imię i nazwisko lub nazwa / firma /
nazwa Hurtowni/, adres”.
11.Administratorem danych osobowych, przekazanych w treści ZAMÓWIENIA, zwanym dalej „Administratorem”, jest STYROBUD B.T.K. Radomscy Spółka Jawna z siedzibą w Trzeboś, adres: ul. Górna nr 194,
36-050 Sokołów Małopolski, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5170070048, Regon: 691768272, pod nr
KRS 0000324575, reprezentowana przez każdego ze Wspólników samodzielnie: Bogdana Radomskiego,
Tomasza Radomskiego, Krzysztofa Radomskiego.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora
oraz przez współpracowników Administratora, zawartych w ZAMÓWIENIU oraz w treści wszelkich
dokumentów lub informacji przekazanych w dowolnej formie w związku ze złożonym ZAMÓWIENIEM, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego ZAMÓWIENIA, w okresie do upływu
terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych, zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. a, b i f oraz art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1781).

WYŚLIJ DOKUMENTY
(marketing@styrobudspj.pl)

www.styrobudbetoniarnie.pl

