Formular de comandă
ABONEAZĂ-TE LA PREȚ MIC
pentru Ulei Premium NOVOIL-D
Compania* __________________________________________, Cod ﬁscal: ______________________________
Domnul / Doamna _________________________________________________, tel: _______________________,
e-mail* ________________________________.
Data activare*:_____ _____ __________

Ulei Premium pentru DIVIZOR:
Novoil D-10 (10 litri)
Novoil D-25 (25 litri)
Cantitate contractată / lună: ________litri / lună.
Cantitatea cumulată / abonament:__________litri/ abonament.
(cantitate contractată / lună X 3 luni abonament)

Preț garantat conform abonament:_________lei/litru.
Pret garantat
(lei / litru)

ABONAMENT (3 luni)
10-50
(pret lista)

60-100

100-150

150-200

Novoil D-10

9,9

9,75

9,6

9,5

Novoil D-25

9,5

9,35

9,2

9,1

Cantitate cumulata / abonament:
(litri)

>200
Primesti 5%
banii inapoi*
Primesti 5%
banii inapoi*

DIVIZOR

*Primești 5% banii înapoi, sub formă de discount acordat la ﬁecare livrare. Discountul de 5% se aplică la prețul de listă.
**Prețuri fără TVA.

Livrarea se realizează o dată / lună, în săptămâna:
I

II

III

IV

Adresă de livrare:
Compania: _________________________________________________________________________
str. ________________________________, nr.______,localitate________________județ __________
email_________________________, telefon ______________________________________________
persona de contact (pentru livrare) ______________________________________________________
Semnatura
Stampila

Abonamentul este valabil 3 luni din momentul activării, în perioada 01.04.2021-31.08.2021. Abonamentul se prelungește automat dacă
nu se modiﬁcă prețul garantat sau alte condiții din speciﬁcațiile abonamentului.
.
Nova Pan garantează prețul, cantitatea contractată, termenul de livrare și locația livrării, stabilite în speciﬁcațiile abonamentului.
Livrarea se realizează contra cost de către Cumpărător. Plata se face ramburs prin societatea de curierat, pentru ﬁecare livrare în parte.
Abonamentul poate ﬁ reziliat unilateral, prin transmiterea unei notiﬁcari prealabile pe e-mail cu 30 zile. În cazul rezilierii abonamentului,
pentru cantitățile contractate >200 litri / abonament, dar cu livrări sub această limită, discountul acordat va ﬁ stornat.
.

novoil@novapan.ro
Contactează direct reprezentantul de vânzari la tel: 0751 114 422

Trimite formularul de comandă completat și scanat, prin email:
sau

Sporește performanța u lajului tău!
Brașov, str. Poienelor nr. 2A; (+4) 0268 331 332; (+4) 0742 158 585; fax: 0268 330 435; novapan@novapan.ro; www.novapan.ro

