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DODATKOWE USŁUGI : 

USŁUGA WYKONANA NA POCZEKANIU-OD RĘKI +2000zł netto

DANE KONTAKTOWE ZLECENIODAWCY DATA PRZYJĘCIA TOWARU
NUMER TELEFONU

NIP / NAZWA FIRMY
IMIĘ NAZWISKO ZLECAJĄCEGO

DODATKOWE ADNOTACJE RODZAJ  ŚRODOWISKA
INFORMACJA NA TEMAT ŚRODOWISKA W JAKIM BĘDĄ UŻYWANE 

MALOWANE ELEMENTY
C1 C3 C5

C2 C4 C5M

www.lakiernia.pro info@lakiernia.pro

PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO PODPIS WYKONAWCY
Wykonawca ogranicza okres gwarancji i zakres ochrony gwarancyjnej do terytorium Rzeczypospolitej – Republiki Polskiej i zastrzega sobie prawo 
do decydowania o sposobie oraz miejscu naprawy powłok. Na malowanie stali czarnej bez śrutowania wykonawca nie udziela gwarancji Zlecający 
ponosi odpowiedzialność za powstawanie rdzy na detalu i odpadaniu z niej farby. Zamawiający Niniejszym Podpisem Oświadcza że zapoznał się z 

Warunkami Ogólnymi Lakierni Proszkowej oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Powłok Malarskich i w PEŁNI JE AKCEPTUJE. 
Zamawiający jest zobowiązany poinformować w jakim środowisku i jakich warunkach będą używane el.malowane.Klient wyraża pełną zgodę na 
przetwarzanie przez naszą firmę danych osobowych i akceptuje przepisy RODO udostępnia nam m.in.:numer telefonu, imię, nazwisko, adres 
korespondencyjny, adres dostawy, numer telefonu do rodziny i znajomych numer pojazdu dane VIN pojazdu. Podpisując niniejszy formularz 
zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych RODO.W PRZYPADKU BRAKU ODBIORU TOWARU DO 7 DNI ROBOCZYCH OD 

INFORMACJI ŻE MOŻNA TOWAR ODEBRAĆ BĘDĄ NALICZANE OPŁATY TZW. PLACOWE WG. STAWKI WIMAR MOKRZESZÓW 1m2 
wymalowanego elementu = 20zł za każdy dzień. W przypadku przemalowywania elementów już wymalowanych Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za efekt oraz nie udziela rękojmi ani gwarancji. W przypadku zatłuszczonych elementów i zasylikonowanych Wykonawca nie 
udziela gwarancji ani nie bierze odpowiedzialności za efekt prac i skutki następujące w następstwie. Na elemenety ocynkowane Wykonawca nie 

udziela gwarancji jeżeli ocynk nie został wcześniej omieciony korundem* - nie wykonujemy takiej usługi na miejscu. Na stal surową czarną z 
podkładem cynkowym gwarancja nie jest udzielana.Stal surowa malowana proszkowo śrutowana z podkładem cynkowym - elementy z kątami 

90’ gdzie może występować kratka faradaja - brak gwarancji
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