Formularz zamówienia
Prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza
pod nr faksu: (+48) 32 757 28 32
kontakt telefoniczny: (+48) 32 757 25 71

ZAMÓWIENIE - Promocja Wiosna 2008
Formularz zamówienia na usługi aktualizacji SYMFOpakiet
1. Dane użytkownika ( prosimy uzupełnić):
Nazwa Użytkownika:………. ..................................................................................................................................
Adres Użytkownika: ………. ..................................................................................................................................
Numer NIP: ....................................................................... telefon: …………….………………………...............
Osoby do kontaktu: ……………… .........................................................................................................................
Adresy e-mail do kontaktu: ………. ........................................................................................................................
2. Dane Dostawcy
Nazwa Dostawcy: ..……………….. .......................................................................................................................
Adres Dostawcy: …………………………………………………………………………………………… .........
Numer NIP Dostawcy: ....................................................... telefon: ………….....………………………..............
Osoby do kontaktu: …………. ................................................................................................................................
Adresy e-mail do kontaktu: … .................................................................................................................................
3. Dostawca oświadcza, że działa w mocy umowy partnerskiej z producentem oprogramowania SYMFONIA, firmą Sage
Symfonia Sp. z o.o., zwaną dalej Sage Symfonia, na mocy której jest uprawniony do sprzedaży usług producenta.
4. Użytkownik zamawia usługę aktualizacji SYMFOpakiet:
L. p.

Nazwa i wersja programu

Numer licencji

Cena netto SYMFOpakietu

1
2

5. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem świadczenia usług aktualizacji SYMFOpakiet zamieszczonym
na stronie www.symfonia.pl i oświadcza, że go akceptuje.
6. Zmiana w zakresie licencji programu w okresie świadczenia usługi powoduje rozszerzenie usługi w odpowiednim
zakresie, na co Użytkownik się zgadza. Zasady ustalenia cen rozszerzenia zawiera Cennik obowiązujący w dniu zmiany
licencji, zamieszczony na stronie www.symfonia.pl.
7. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe, pełne i zobowiązuje się do niezwłocznego
informowania Sage Symfonia Sp. z o.o. w Warszawie o każdej zmianie danych wskazanych w zamówieniu.
8. Aby umożliwić wykonywanie usług SYMFOpakiet, użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Dostawcę i Sage
Symfonia, informacji handlowych w formie elektronicznej, na podane w Zamówieniu adresy e-mail.
9. Sage Symfonia przystąpi do świadczenia usług zgodnie z zamówieniem po otrzymaniu należności za wymienione
usługi.
10. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do złożenia zamówienia ze skutkiem dla podmiotu, który reprezentuje.
11. Użytkownik dokonujący zakupów w ramach promocji Wiosna 2008 oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem
promocji Wiosna 2008 zamieszczonym na stronie www.symfonia.pl i oświadcza, że go akceptuje.
Data i czytelny podpis Użytkownika:
………………………………………..

Pieczęć firmy

Data i czytelny podpis Dostawcy:
…………...………………………..

Pieczęć firmy

