Sorszám:

GUMI HOTEL ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY – szezonális gumiabroncs és felni tárolás

Ügyfél adatok:
Név/Cég neve/átvételre jogosult:

Gumi / felni adatok:
Gyártó:
Típus:
Méret:
Gyártási idő:

Értesítési cím:
Tel./Mobil:
E-mail:
Tárolásra vonatkozó adatok:
Tárolás kezdete:
Tárolás vége (max. 8 hónap):
Értesítést kérek a tárolási idő lejártáról:

Darabszám:
Futófelület profil mélysége:
Állapot/sérülések:
Megjegyzés:

db
mm

Fizetett összeg (mérettől függetlenül):
db x 1250 Ft + Áfa =
A szolgáltatás tartalmazza a kerekek vagy gumiabroncs szezonális tárolását (hűvös, száraz, sötét és mérsékelten szellőző raktárépületben,
max. 8 hónap), állapotfelmérését. Tárolás utáni átvételi szándékát kérjük 5 munkanappal a kívánt időpont előtt jelezni cégünk felé az
elismervény sorszámának megadásával! Expressz, 6 órán belüli átvételi igény esetén 2.000 Ft sürgősségi díjat számítunk fel. A szezonális
tárolás lejártáról a fent megjelölt elérhetőségen egyszer megkíséreljük értesíteni. Amennyiben ez sikertelen és az ügyfél nem
jelentkezik, úgy a tárolásra leadott gumi/felni selejtezésre kerül, veszélyes hulladékként elszállíttatjuk. A Szerviz Trade Kft. teljes körű
vagyon és felelősségbiztosítással rendelkezik, így maximális biztonságban tudhatják a nálunk hagyott gumiabroncsait.
Kérjük, hogy az átvételi elismervényt őrizze meg, azt a kiadáskor hozza magával!

Szerviz Trade Kft.

Ügyfél
Aláírásommal igazolom, hogy az átvételi elismervényen szereplő
adatok helyesek, annak tartalmát elolvastam és tudomásul
vettem
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