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ZAMÓWIENIE
ADRES DOSTAWY

PARAMETRY KONSTRUKCJI

DANE DO FAKTURY JEŚLI SĄ INNE NIŻ ADRES DOSTAWY: 

Osoba prywatna:

Przyścienna:

Firma:

Wolnostojąca:

Numer kontaktowy dla kierowcy:

Ulica i nr:

Model:

Kolor  konstrukcji:

Dach:

Podpory:

Mocowanie konstrukcji do:

Kolor obróbki dekarskiej połysk:

Rynny:

Zawiesia:

Poliwęglan: Kolor poliwęglanu:

Kolor balustrad/żaluzji  jeśli są zamówione: 

Kod pocztowy: Miejscowość:

Tak: Nie:

Imię i nazwisko: 
Ulica i nr domu:
Kod pocztowy: 

Miejscowość:

https://koswood.com/roznice-miedzy-modelami-konstrukcji/
https://koswood.com/kolory-wybarwienia-drewna/
https://koswood.com/pokrycie-poliweglan-fastlock/
https://koswood.com/okucia/
https://koswood.com/kolory-obrobki-dekarskiej/
https://koswood.com/system-rynien/
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DODATKOWE INFORMACJE - WYPEŁNIA PRODUCENT

DODATKOWE INFORMACJE

Słupki +cm:

W przypadku opcji montażu, miejsce montażu powinno być wolne od jakichkolwiek przeszkód (krzesła, stoliki itp. )  

Ekipie monterskiej proszę zapewnić prąd  i wodę. Elementy które znajdują się np. na  ścianie budynku i przeszkadzają w postawieniu kon-

strukcji typu rynna, kamera, lampa itd. zostaną  zdemontowane bez ponownego ich założenia. 

Markizy, barierki utrudniające montaż konstrukcji muszą zostać usunięte przed montażem.  W przypadku zadaszeń przyściennych ( 

bez słupów od strony ściany ), które zamawiają Państwo do budynków wykonanych w  konstrukcji szkieletowej  ( drewniana , stalowa ) 

niezbędne są słupy od strony ściany - konstrukcja musi być “wolnostojąca” ( ze słupami nośnymi od strony ściany ) Słupy przyścienne dla 

konstrukcji mocowanych do ściany są montowane bez okuć dolnych chyba że słup jest posadowiony w miejscu gdzie nie ma możliwości 

przykręcenia do ściany ( róg domu z ociepleniem ).  Zabudowa regulowana posiada między modułami minimalną szparę dylatacyjną ok. 

5mm.  System rynnowy jest doprowadzany do podstawy słupa.     

Ważne! 
W związku z dodatkowymi przepisami dot. VAT obowiązującymi od 01.01.2020r. Proszę o informację czy ma zostać wystawiona FAKTURA 

VAT na firmę czy zakup dokonywany jest na osobę prywatną. Jeżeli w momencie opłacania zaliczki/zadatku nie otrzymamy informacji,że 

zakup dokonywany jest przez podatnika, zostanie wystawiona faktura na osobę fizyczną (bez nr. nip)  i/lub paragon (bez nr. nip) 

uniemożliwiające ubieganie się o fakturę z numerem NIP w przyszłości.

Ramy do żaluzji 6/12cm:

Wstępny termin zakończenia produkcji (liczony od momentu ustalenia wszystkich parametrów i opłacenia zadatku): 

Moduły żaluzji regulowanych (szerokości): Uwagi:

Dodatkowe słupy: Bloczki fundamentowe: Pierwsza łata światło od ściany:szt.

szt. szt.

szt. szt.

szt. szt.

szt. szt.

szt. szt.

szt. szt.

szt. szt.

szt. szt.

szt.

Podpory: Zawiesia:

Zawiesia specjalne: obniżające- lewe- prawe-

szt. szt.

szt. szt.

od: tygodni.do:

szt.

Deska do rynny:
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ETAPY ROZLICZENIA

1) zadatek 30%                   PLN brutto -przelewem na konto   

2) reszta kwoty dzień przed dostawą konstrukcji  przelewem                    PLN brutto okazać kierowcy potwierdzenie przelewu 

lub proszę przesłać na email: info.koswood@gmail.com 

Cena za konstrukcję z PLN brutto

+ OPCJE
Montaż -                      PLN netto -  po skończonej pracy rozliczamy się z ekipą monterską gotówką.  (montaż odbywa się tego 

samego dnia co dostawa w wyjątkowych sytuacjach może być w ustalonym z Państwem terminie )
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