M-LOGOSZ LOGISZTIKAI ÉS KERESKEDELMI KFT
Vonalkód

Bértárolási igénylőlap
Megrendelő neve: ____________________________________________________
Megrendelő címe:_____________________________________________________
Elérhetősége e-mail:________________________________Tel: _______________
Kérem, az alábbiak közül jelölje meg az Ön által igényelt doboz méretet és darabszámot:
400x400x400mm ◻ Dobozár: 700 Ft darabszám:
◻ tárolási díj: 900 Ft/hó
600x400x400mm ◻ Dobozár: 800 Ft darabszám:
◻ tárolási díj: 1000 Ft/hó
600x600x400mm ◻ Dobozár: 1000 Ft darabszám: ◻ tárolási díj: 1100 Ft/hó
Nem kérek, saját magam biztosítom a hasonló méretű dobozt: ◻
Kérjük, ha nem Tőlünk vásárolja a dobozt, a méreteket +-10%-ban szíveskedjenek megtartani! Egyedi
méret esetén kérje egyedi ajánlatunkat. Csak sérülés mentes dobozokat veszünk át!
400x400x400mm ◻ Pontos méret:
darabszám
◻
600x400x400mm ◻ Pontos méret:
darabszám
◻
600x600x400mm ◻ Pontos méret:
darabszám
◻
Az árak cégünk Pécs, Diósi út 51. sz alatti telephelyi átvétellel értendők.
A szállítási díj külön kerül meghatározásra. Ennek nagyságrendje függ az egyszerre szállítandó
csomagok mennyiségétől.
Kérem jelölje meg, kérek szállítást: ◻
nem kérek szállítást ◻
A dobozokat lezárva, biztonsági vignettával ellátva tároljuk le. Kérésre, TÖRÉKENY! felirattal látjuk el a
dobozt, ennek megfelelően kezeljük külön díjazás ellenében, melynek értéke a havi tárolási díj 10%-a.
A TÖRÉKENY kategóriát:
kérem
◻
nem kérem ◻
Tárolási időszak: 2018. ……..-tól ……………….-ig
Tárolás min 1 hó. Tört hónap esetén 15.-ig egész- még 16. naptól fél havi díjat számolunk fel.
Tárolási díjak: előre utalással történő fizetés lehetséges, vagy készpénzben a csomag átadásánál. Egy
soros nyugtát vagy külön kérésre számlát adunk a doboz átvételekor.
A nem tárolható termékek listája megtalálható holnapunkon lévő ÁSZF-ben.
Kijelentem, hogy a dobozban ilyen termék NINCS: ◻
Kiegészítő információ: Kérjük, a dobozban biztonsági okokból hagyjon meg egy címet és egy
elérhetőséget ahova különleges esetben küldhetjük.
A tárolási határidőt követően túltárolási díjat számítunk fel melynek mértéke és további szerződéses
feltételek az m-logosz.hu honlapunkon lévő ÁSZF-ben rögzítésre kerültek.
Az ÁSZF szerinti feltételeket megismertem és elfogadom ◻
Pécs, 2018. ……………………. Hó …… nap

Megrendelő: ……………………………………
Email: info@m-logosz.hu
Tel: +36 30 495 4060

