
ZAMÓWIENIE NA PŁYTY

Uwaga:  zasady sprzedaży i cięcia płyt laminowanych. Płyty laminowane sprzedajemy w połowie lub całą,
cietą po długosci.
Można kupić dowolny element z płyty laminowanej cena 160 zł brutto za m2.
Płyty laminowane sprzedawane są w ilości minimum pół arkusza, a materiał na zamówienie indywidualne w
całości.
Ciecie płyt tylko wg rozkroju programu „Order Manager”. Cięcie płyt wg własnego rozrysu cena 1 mb cięcia 
7 zł brutto. 
Do cięcia każdej płyty laminowanej dolicza się ciecię potrzebne na wyrównanie brzegów „fabrycznych” 10mb
Zasady wypełnienia zamowienia:

• zamówienie wypełnia Klient (bez skreśleń i poprawiania),
• wymiary podajemy w mm (wymiar płyty 2800 mm x 2100 mm)
• „długość” oznacza cięcie po najdłuższej krawędzi płyty
• przy płycie strukturalnej proszę określić kierunek słojów,
• wymiary formatek uwzgledniają obrzeze, są wymiarami brutto,
• odpady  wynikające  z  technologii  rozkroju  i  niebedące  wymiarami  handlowymi  są  doliczane  do

zlecenia i stanowią własność klienta,
• zużycie  obrzeza  przy  oklejaniu  maszynowym jest  większe  od  wymiarów  netto  płyty  (w  wyniku

odpadów technologicznych),
• reklamacje rozpatrywane są tylko na podstawie oryginału zamówienia,
• przedpłata do zlecenia nie podlega zwrotowi, jest zadatkiem na poczet materiału,
• zlecenie należy podpisać czytelnie i stanowi akceptacje powyższych warunków.
• zlecenie  należy  odebrać  w terminie  5  dni  roboczych  od  dnia  zgłoszenia  gotowości  zlecenia  do

odbioru, po upływie terminu odbioru klient traci możliwość ewentualnej reklamacji zlecenia.
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 Data i podpis   .........................................................................................................…

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności /RODO/, prowadzoną
przez ELWI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa sp.k. w Koszalinie, ul. Wenedów 3E

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
ELWI  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnościa  sp.k.  w  Koszalinie;  ul.  Wenedów  3E;
REGON: 321319753 , NIP: 6692518264 , KRS 0000445829.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
i prawie ich poprawiania.

Miejsce i Data…………………………………
Podpis ……..…………………………………..
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