ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА НА СТОКА
(ПРАТКА С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ)
І. ЗАЯВИТЕЛ (ПОРЪЧИТЕЛ И ПОЛУЧАТЕЛ НА ПРАТКАТА)
град:
име:
тел.:
лк №
Условия на доставката:
до адрес:
или до офис на "Европът-2000" АД
ІІ. ПОДАТЕЛ (ФИРМА, ОТ КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ЗАКУПЕНА СТОКАТА)
град:
име:
тел.:
адрес:
ІІІ. ДАННИ ЗА ФАКТУРА
фирма:
БУЛСТАТ:
адрес:
ІV. ОПИСАНИЕ НА ПРАТКАТА
№ Артикул
Количество, бр.

МОЛ:

Ед. цена с ДДС

При подаване на заявката Заявителят внесе сумата:

Стойност с ДДС

(словом: ) лева.

Декларирам, че в качеството си на заявител на покупката на стока, съм запознат и съгласен със следното:
1. За покупката на стоката се заплаща комисионна от 1.20% върху внесената от мен сума, а за доставката закупената
стока се таксува като пратка, съгласно актуалната тарифа на „Европът-2000“ АД.
2. В случай, че има проблем с покупката на стоката, ще бъде уведомен, за да дам нови указания. При разпореждане от
моя страна за закупуване на стока с по-висока цена от внесената сума, ще доплатя горницата при получаването на
стоката.
3. В случай, че покупката не може да се осъществи по причини, независещи от “Европът-2000” АД или при отказ от моя
страна, ще заплатя комисионна от 1.20% върху внесената от мен сума за покупка на стока, както и куриерска услуга на
стойността на една документална пратка, адресирана от офис на “Европът” до адреса, посочен по-горе за доставка на
стоката.

Дата:
ЗАЯВИТЕЛ: /име и подпис/
ПРИЕЛ ЗАЯВКАТА: /име, длъжност и подпис/

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКАТА
Заявката е изпълнена изцяло: Да/ Не
Заявката е изпълнена частично по причини:

„Европът-2000” АД, 4000 Пловдив, ул. „Георги Трингов” № 6, тел. +359 32 968 085, www.evropat.com

Заявката не е изпълнена по причини:
Име на продавача:
Дата на покупка:
Получих от куриера …………………………………..................…………………… сумата
...................…....…………
(словом: ……………………………………………………………………..) лева.
Подпис продавач:

Подпис куриер:

„Европът-2000” АД, 4000 Пловдив, ул. „Георги Трингов” № 6, тел. +359 32 968 085, www.evropat.com

