Zakázkový list
PRANÍ a IMPREGNACE
Péřových produktů

Pavel Habětín s.r.o.
Centrum společnosti a zasílací adresa:
Plchovice 14 | 565 01 Choceň | Czech Republic
www.warmpeace.cz

POUZE ZN. WARMPEACE

(*) nevyplňujte
Číslo zakázky:*

Datum převzetí:*

Jméno a Příjmení:

Telefon:

Adresa:

E-mail:

Vyplňte druh produktu:
Péřový spacák
Expediční bunda
Péřová bunda
Péřová vesta
Jiný:

Počet:
……………. Ks
……………. Ks
……………. Ks
……………. Ks
……………. Ks

Součástí produktu je:

Počet:

Transportní obal

……………. Ks

Skladovací obal

……………. Ks

Požadovaná služba:
Výše specifikovaný péřový výrobek bude vyprán a naimpregnován.

Poznámka zákazníka:
(Specifikace produktu: stáří, opravy a jiné, viz. Obchodní podmínky)

Ceník služeb:
Produkty Warmpeace
Péřová bunda a vesta
Expediční péřová bunda a péřový spací pytel

PRANÍ + IMPREGNACE
330,- Kč
360,- Kč

VYBERTE ZPŮSOB DOPRAVY
Balík do ruky České pošty
Dopravce PPL

160,- Kč
115,- Kč

PPL:
Čas doručení zásilky zákazníkovi oznámí řidič sms zprávou a telefonuje. Pokud zákazník není doma, po domluvě předá
na výdejní místo (www.pplparcelshop.cz), případně doručí následující den.
Obchodní podmínky:
Zákazník bere na vědomí, že v souladu s § 2594 zák. č. 89/2012 Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
společnost Pavel Habětín s.r.o. (dále jen „zhotovitel“) nezodpovídá za vady způsobené opotřebením produktu, opravou
nebo předchozím čištěním, na které zákazník před vypráním produktu neupozornil.
Dále si zhotovitel dle § 2595 zák. č. 89/2012 Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů vyhrazuje právo
nepřijmout k čištění produkt poškozený, opravený lepením či ve značném stupni opotřebení.
Veškerá osobní data Zákazníka jsou považovány společností Pavel Habětín, s.r.o za soukromá a důvěrná a jsou řízeny
interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony České
republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Datum odeslání: ……………………………………………….

Podpis: ……………………………………………………….

Před odesláním péřových produktů k vyprání se ujistěte, že máte vyprázdněný obsah kapes.
Děkujeme

