
Jeśli nie masz drukarki, przygotuj zamówienie odręcznie wg poniższego wzoru zrób zdjęcie i załącz do e-maila 
oraz umieść na zamówieniu formułę: Akceptuję regulamin programu"Zakupy przez e-mail – ZAMÓW ODBIERZ" wraz z własnoręcznym podpisem

ZAMÓWIENIE       "Zakupy przez e-mail – ZAMÓW ODBIERZ" 

Data _ _ - _ _ - 2 0_ _ r

Imię i Nazwisko ……………………………………………

Numer Telefonu _  _  _ - _  _  _ - _  _  _ 

Adres e-mail ………………………………………………..
(wpisanie wszystkich powyższych danych umożliwi realizację zamówienia):

Numer karty Punktuj z Nami  9  9  1  1  1  1  1  _  _  _  _  _  _ (podaj jeśli chcesz aby punkty były doliczone)

Towary do realizacji (pamiętaj o ilości i wadze, jeśli mało miejsca, załącz kolejne kartki i ponumeruj):
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
.…………………………………………………………….
.…………………………………………………………….
.……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
w przypadku płatności gotówką wpisz wartość banknotu jakim będziesz płacił _ _ _ zł !!!

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za zgodność wszystkich danych zawartych w tym zamówieniu oraz przyjmuję do wiadomości, że PELCOWIZNA nie ponosi odpowiedzialności za podane 
przeze mnie nieprawdziwych informacji. Oświadczam, że akceptuję zasady i warunki określone w Regulaminie programu "Zakupy przez e-mail – ZAMÓW ODBIERZ". PELCOWIZNA ma prawo 
anulowania uczestnictwa na pisemny wniosek Klienta oraz do odstąpienia realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Administratorem danych jest PELCOWIZNA Wiesław Giler Spółka Jawna, ul. 
Łojewska 11, 03-392 Warszawa. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia uczestnikowi programu dokonywania zakupów w programie "Zakupy przez e-mail – ZAMÓW ODBIERZ". Mają
państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia w przypadku gdy są one nie kompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych z zamówienia 
zgodnie z Regulaminem "Zakupy przez e-mail – ZAMÓW ODBIERZ". Jednocześnie oświadczam, że udostępnienie adresu mailowego i numeru telefonu komórkowego jest równoznaczne z wyrażeniem 
przeze mnie zgody na otrzymanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z 18.02.2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin programu dostępny na stronie www.pelcowizna.pl

…………………………………………..
              Podpis   ZAMAWIAJĄCEGO    

PELCOWIZNA Łojewska 11, 03-392 Warszawa – zakupy.lojewska@pelcowizna.pl PELCOWIZNA Bazyliańska 1, 03-203 Warszawa - zakupy.bazylianska@pelcowizna.pl
PELCOWIZNA Ząbkowska 50, 03-735 Warszawa - zakupy.zabkowska@pelcowizna.pl PELCOWIZNA Radzymińska 52, 03-751 Warszawa – zakupy.radzyminska@pelcowizna.pl
PELCOWIZNA Sikorskiego 45a, 11-400 Kętrzyn – zakupy.ketrzyn@pelcowizna.pl PELCOWIZNA Rynek 2, 11-440 Reszel – zakupy.reszel@pelcowizna.pl

mailto:zakupy.radzyminska@pelcowizna.pl

