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Zamówienie

Podpisane zlecenie prosimy odesłać faxem (71) 374-81-35

Zleceniodawca: ……………………………………………………

Nazwa firmy: ……………………………………………………..

Ul: ………………………………………………………………….

Kod pocztowy: …………………………………………………..

NIP: ………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy: ……………………..……………………..

E-mail: ………………………………………….…………………

Publikacja ogłoszenia w .............................................................. i serwisie internetowym www.naszekomunikaty.pl

Kategoria ogłoszenia:
   przetargi zamówienia       nieruchomości          ruchomości, oferty biznesowe          komunikaty

Data publikacji: ……………...............................................

Wielkość ogłoszenia: …………...................................…..

Wersja ogłoszenia:
   kolor              czarno-białe  

Forma płatności:
  przelewem po publikacji ogłoszenia                  przelewem przed publikacją ogłoszenia po otrzymaniu faktury proforma

                                                                                                                                             …………...................................…..

                                                                                                                                                         podpis zamawiającego

Niniejsze zamówienie stanowi zapytanie Zleceniobiorcy o możliwość publikacji Ogłoszenia. Po jego otrzymaniu Zleceniobiorca prześle Zleceniodawcy druk Zlecenia, jeżeli publikacja 
we wskazanym terminie oraz we wskazany sposób będzie możliwa. Zlecenie stanowi ofertę Zleceniodawcy od chwili jego podpisania przez Zleceniodawcę. W chwili akceptacji 
podpisanego Zlecenia przez Zleceniobiorcę lub po przystąpieniu Zleceniobiorcy do jego wykonania zostanie zawarta umowa, której treść regulują „Zasady ogólne zamieszczania 
reklam i ogłoszeń w tytułach Wydawcy” (dalej: Zasady ogólne) oraz odpowiednie Regulaminy Wortali i Serwisów internetowych Zleceniobiorcy.
Otrzymanie przez Zleceniodawcę druku Zlecenia, zgodnego z treścią niniejszego zamówienia jest równoznaczne z dokonaniem Rezerwacji, która zostanie anulowana, jeżeli 
Zleceniobiorca nie otrzyma podpisanego przez Zleceniodawcę druku Zlecenia najpóźniej na 15 dni przed wskazanym w Zleceniu terminem publikacji.
Reklamacje będą przyjmowane w ciągu 14 dni od daty publikacji. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data wpływu reklamacji do Zleceniobiorcy.
Należność za powyższe ogłoszenie zostanie uregulowana z zachowaniem uzgodnionej formy płatności. W przypadku płatności przelewem potwierdzenie dokonania przelewu zostanie 
przesłane faksem na numer konta Zleceniobiorcy. Za płatność po terminie określonym na fakturze będą należne odsetki ustawowe. Materiały przeznaczone do druku (dot. niniejszego 
zlecenia) zostaną dostarczone zgodnie z Zasadami ogólnymi.
Niniejszy dokument stanowi oświadczenie, że osoba go podpisująca jest upoważniona do występowania w imieniu Zleceniodawcy.
Niniejszy dokument stanowi oświadczenie, że Zleceniodawca posiada wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne do powierzonych redakcji materiałów.
Niniejszy dokument stanowi oświadczenie, że Zleceniodawca zapoznał się z treścią Zasad Ogólnych oraz właściwymi Regulaminami Wortali i Serwisów Internetowych Zleceniobiorcy 
i akceptuje oświadczenia i warunki w nich zawarte oraz, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na warunkach określonych w ww. regulacjach.
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