
                      FIRMA HANDLOWA ELCAVO POLSKA
                    DZIAŁ AKCESORIÓW MEBLOWYCH

                      tel. 33/845 17 30,  fax. 33/845 17 31
                     www.elcavo.pl     e-mail: akcesoria.meblowe@elcavo.pl

                      nr konta bankowego: 36 1140 1049 0000 2254 9000 1006

Zamawiający : …………………………….………….........................................................................................

Zamawiam front meblowy    ……………………………….............. Nr telefonu : ………………...…..

Wymiar A   - wymiar po długości usłojenia

Wymiary proszę podawać w MILIMETRACH
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Data złożenia zlecenia: ………..............…..……                              

Termin realizacji  frontów  od 4 do 5 tygodni

Zaliczka :   …......................  Cena m2 brutto …........…………...

       
Podpis zamawiającego : …....................................................
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Informacje dodatkowe: 

Paleta wybarwień nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.

Producent  zwraca  uwagę,  że  drewno  naturalne  może  różnić  się  odcieniami  na  
poszczególnych elementach frontu. Jest to spowodowane jego naturalnymi właściwościami, 
różnorodną budową oraz niepowtarzalnym usłojeniem.

Paleta  wybarwień  ma  charakter  poglądowy  i  nie  może  być  podstawą  do  ewentualnych 
roszczeń związanych z wybarwieniem frontów.

Minimalną  szerokością  zamawianego  elementu  przy  zachowaniu  ceny  z  obowiązującego 
cennika podstawowego jest szerokość 80mm (przy zachowaniu minimalnej jego długości co 
najmniej  200mm).  Cena  elementu  o  mniejszych  rozmiarach  wynosi  +100%  ceny 
standardowej.

Przy zamówieniu witryny jest liczona cała powierzchnia elementu (bez odliczeń powierzchni 
wycięcia). Cena m2 witryny jest wyższa o 15% od ceny z cennika podstawowego.

Termin realizacji  zamówienia,  w którym znajdują się  witryny   jest  dłuższy  o  1  tydzień do 
standardowych terminów realizacji.

Przy zamówieniu elementów ze ścięciem lub trójkątów liczona jest powierzchnia elementu 
(prostokąta) z jakiego ścięty front jest wykonywany. Cena frontu wynosi  +100%  ceny  
standardowej.

Nie  wykonujemy  innych  obróbek  związanych  z  elementami,  typu  wcięcia,  wyżłobienia,  
frezowania wewnątrz i na krawędzi elementów. itp.

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

(podpis pracownika ELCAVO)                                                                      (podpis zamawiającego)                         
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