FORMULARZ ZAMÓWIENIA KSIĄŻKI

„ Niezbędnik diagnosty SKP ”
aktualny stan prawny , autor : Piotr Gębiś
DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
nazwa firmy *):
imię i nazwisko:
ulica:
numer:
miejscowość:
kod pocztowy:
województwo:
NIP *):
numer telefonu
adres e-mail:
*) - należy wypełnić te pozycje jeżeli nabywca żąda wystawienia faktury VAT, w tym przypadku
podajemy pełną nazwę i dane adresowe firmy. Jeżeli nie chcemy faktury, rubryki oznaczone „*)”
pozostawiamy puste i w tym przypadku będzie wystawiony paragon fiskalny.
Zamawiam:……………egz. w cenie 98 zł., za 1 egz.
(Uwaga ! podana cena nie zawiera kosztu przesyłki, który należy doliczyć do przelewu tj.:
1 egz. 16 zł , 2-5 egz. 20 zł, przy większej ilości książek koszt pokrywa sprzedawca)
Wartość zamówienia razem z kosztami przesyłki ……………………….zł
Adres dostawy (wypełnić w przypadku adresu innego niż adres zamawiającego):

……………………………………………………………………………………
Forma płatności:

□ Płatność przelew - przedpłata na konto *)

SIMP-AUTOMEX, ul. Tarnowska 167,33-131 Łęg Tarnowski tel.14 645 11 55 ,504972374
Nr konta ING Bank Śląski 85 1050 1562 1000 0092 1011 7884
Po odnotowania wpłaty zostanie zrealizowane zamówienie.
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych SIMP-AUTOMEX
Centrum Motoryzacji Piotr Gębiś z siedzibą w Łęgu Tarnowskim przy ul. Tarnowskiej 167 w celu: wykonania
sprzedaży zamawianego towaru i przesyłania informacji handlowych.
2. Podaję informacje dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej umieszczonej na stronie www.simp.edu.pl, w tym z informacją
o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.

Data ……………………… Podpis czytelny zamawiającego ……….…………………………..
*) Uwaga - przed dokonaniem przelewu należy upewnić się np. kontakt poprzez e-meil czy posiadamy aktualnie
na stanie książki . Skan zamówienia prosimy przesyłać na e-mail: biuro@simp.edu.pl lub faksem na numer
14 645 00 42 – Uwaga fax odbierany jest sporadycznie dlatego należy potwierdzić telefonicznie lub na e-mail
wysłanie faxu

