
Tabliczki znamionowe zastępcze – folia aluminiowa

Zamawiam i  zobowiązuję s ię  odebrać za za l iczeniem pocztowym /  p ła tność prze lewem po ot rzymaniu faktur.

SUNRISE PHU 
Grzegorz Krzemieniecki 
ul. Gorkiego 21/31, 92-524 Łódź
tel. 602 710688  tel./fax 42 6734814
www.sunrise-phu.pl
biuro@sunrise-phu.pl
NIP:728-025-15-04

Jestem płatnik iem VAT.
Nie jestem płatnik iem VAT.

Upoważniam do wystawienia faktury VAT.

Tabliczki zastępcze – folia aluminiowa w ilości ............. szt. 

O prawie do cen decyduje data otrzymania zamówienia.  Kosztami pobrania i dosyłki obciążamy zamawiającego. Cena zawiera podatek VAT 23%.

Zamawiający:......................................................
............................................................................
Adres:..................................................................
............................................................................
NIP:.....................................................................

Tabliczki wykonane z folii aluminiowej. 
Wzór tabliczki zgodny z Dz.U. nr 227 poz. 2249. 
Wymiary tabliczki 50 mm x 85 mm

Skład pakietu:
-    arkusze z folią transparentną 3M Scotch Mark typ  7730 FL
     (łącznie 80 szt. tabliczek)
-   10 arkuszy po 8 szt. z folią aluminiową 3M Scotch Mark typ 7983 
     (łącznie 80 szt. tabliczek) 
-    kserokopia atestu dla folii 3M Scotch Mark typ 7730 FL
-    kserokopia atestu dla folii 3M Scotch Mark typ 7983

Uwaga!  Druk tabliczek może odbywać się tylko na drukarkach laserowych lub termotransferowych.

(80 szt. tabliczek)
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