KOPIA
Nr zlecenia: .............................................. Data:.….........................

ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI BIEŻNIKOWANIA / OFERTA SPRZEDAŻY KARKASÓW *
Zleceniodawca / Sprzedający:

Zleceniobiorca / Kupujący:
FBO RUBBER TECHNOLOGY S.A.
32-340 Wolbrom, ul. 1 Maja 100
tel. 32 626-03-29, 32 626-03-34
fax. 32 649-10-10
www.fborubber.com
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Razem (szt.) :
:

Ogólne warunki współpracy:
1. Przekazywane karkasy powinny być suche i czyste.
2. Karkasy nie nadające się do bieżnikowania (złom) zostaną wg wyboru Zleceniodawcy: (zaznacz X odpowiednie pole)
- odwiezione do Zleceniodawcy, który zostanie obciążony kosztami przewozu karkasu do Zleceniodawcy: 10 zł netto/szt.
- odebrane przez Zleceniodawcę w terminie 14 dni od zawiadomienia go o nieprzydatności karkasu do bieżnikowania. W przypadku nieodebrania
opon w tym terminie opony zostaną zutylizowane, a Zleceniodawca zostanie obciążony kosztami z tytułu obsługi logistycznej w kwocie 3 zł/szt
- oddane do utylizacji, a Zleceniodawca zostanie obciążony kosztami z tytułu obsługi logistycznej w kwocie 3 zł netto/szt.
3. Zleceniodawca zobowiązuje się przez podpisanie niniejszego dokumentu uregulować w terminie wskazanym w fakturze VAT należność
z tytułu kosztów przewozu złomów i obsługi logistycznej.
Warunki zlecenia usługi bieżnikowania:
1. Przy przekazaniu karkasów należy określić profil oraz producenta bieżnika.
2. W przypadku ustalenia, iż przekazany karkas nie nadaje się do bieżnikowania Zleceniodawca kupuje od Zleceniobiorcy oponę bieżnikowaną odpowiadającą
złożonemu zleceniu bieżnikowania za cenę wskazaną w cenniku Zleceniobiorcy: (zaznacz X odpowiednie pole)
Tak:
Nie:
3. Przez podpisanie niniejszego zlecenia Zleceniodawca zobowiązuje się odebrać opony bieżnikowane i uiścić należność z tego tytułu w terminie
wskazanym w fakturze VAT.
4. Przez podpisanie niniejszego zlecenia i wydanie karkasu Zleceniodawca ustanawia na nim zastaw na rzecz Zleceniobiorcy
na zabezpieczenie należności powstałych w związku z wykonaniem zlecenia, w tym wskazanych w punkcie 2 ogólnych warunków współpracy.
Warunki sprzedaży karkasów:
Cena sprzedaży zostanie określona przez Kupującego zgodnie z cennikiem skupu karkasów obowiązującym u Kupującego po dokonaniu kontroli opon. Przez
podpisanie niniejszego dokumentu Sprzedający akceptuje ceny i warunki skupu karkasów obowiązujące w FBO Rubber Technology S.A..

………………………………………….

………………………………………….
Czytelny Podpis Zleceniodawcy / Sprzedającego

Data i podpis Zleceniobiorcy / Kupującego

Wypełnia firma transportowa:
Firma Transportowa:

Podpis Kierowcy:

Data rozładunku:

Podpis pracownika FBO Rubber Technology S.A.:

*niepotrzebne skreślić

** producent pasa bieżnika: M – Marangoni, K – Kraiburg, G – Goodway, ES – Ein Shemer

