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Дата

Відпущено:
Адреса/тел.
Назва товару, розмір, колір.

Сума завдатку за бронювання чи виготовлення товару
по категоріям: * З наявності (з виставки) - 10%
* Під замовлення (без зміни розміру, в стандартних

Шт.

Ціна

Сума

Всього:
Завдаток:
До сплати:

кольорах) - 20%
* Індивідуальне (комплектація елементами передбачене виробником) - 50%
* Нестандартне (зміна розміру чи кольору, додавання елементів не передбачених
виробником, та інші зміни.) - 100%
* У разі відмови від товару, за який була внесена одразу повна сума, кошти
повертаються за мінусом суми завдатку передбаченим за цю категорію товару.
Угода про завдаток
Діючи у відповідності зі ст. 570, 571 Цивільного кодексу України, уклали угоду про
завдаток на купівлю товару, який зазначений в накладній. У разі відмови Покупця
від товару, сума завдатку, сплачена Покупцем, повернення не підлягає. Завдаток
залишається в якості компенсації на погашення витрат за виконання роботи:
(надання інформації, оформлення, бронювання, транспортно-вантажні витрати).
Завдаток може бути повернений, якщо термін замовлення перевищено вдвічі.
Підписи сторін
Замовлення перевірив,з умовами
про завдаток згоден. Покупець
Продавець
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