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Numer zamówienia Data złożenia zamówienia (dd-mm-rrrr) Oczekiwana data dostawy (dd/mm/rrrr)

Adres dostawy Nazwa inwestycji

Przedpłata 

Przelew dni

Transport dostawcy Rozładunek boczny 

Transport własny Rozładunek górny z użyciem dźwigu

* wypełnia pracownik Petralana

Płatność Osoby upoważnione do odbioru Numer kontaktowy 

ZAMÓWIENIE

*właściwe zaznaczyć *właściwe zaznaczyć

*właściwe zaznaczyć

J.m.
[m2/m3]

Ustalona 
cena netto

Uwagi 

1.

Lp. Nazwa handlowa produktu Długość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Grubość 
[mm]

Ilość 

2.

3.

5.

4.

6.

7.

9.

8.

Inne ustalone warunki handlowe Informacje dla kierowcy

Sposób rozładunku 

Zamawiający 

Transport

Przewidywana termin dostawy 

Pieczątka i podpis pracownika DOK realizującego zamówienie Pieczątka i podpis osoby składającej zamówienie 

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia* Inne uwagi  ( np. adres e-mail )

Data przyjęcia zamówienia do realizacji

10.

PETRALANA.EU
 Dział Obsługi Klienta czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Petralana S.A. z siedzibą w Katowicach (adres: Mazowiecka 11, 
40-732 Katowice) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
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