
Numer klientaPIERWSZE 
ZAMÓWIENIE
ZAMÓWIENIE

Nazwisko

Adres e-mail / fax

Suma Suma Suma

Inny adres - Nazwisko, Imię, ulica, nr domu i lokalu, miasto, kod pocztowy, kraj, nr telefonu
Alternatywny adres przesyłki                                           ! 

** Adres doręczenia przesyłki - ulica, nr domu i lokalu, miasto, kod pocztowy, kraj, nr telefonu 

Imię Tytuł

(zamówienie nowego klienta)

(zamówienie istniejącego klienta)

(wypełnij, jeśli adres jest inny niż podany wyżej) 

Numer produktu Ilość
szt.

Łącznie (KC x szt.)
KC = katalogowa cena Numer produktu Ilość

szt.
Łącznie (KC x szt.)

KC = katalogowa cena Numer produktu Ilość
szt.

Łącznie (KC x szt.)
KC = katalogowa cena

Pozostałe informacje znajdziesz w „Bezproblemowych zasad  sprzedaży“.

Podpis koordynatora: ..................................... Podpis zamawiającego: ...................................... 

Jeżeli posiadasz firmę, prześlij razem z PIERWSZYM ZAMÓWIENIEM kopię odpisu z KRS 
+ zaświadczenie potwierdzanące status VAT. Nazwa firmy

REGON (jeżeli został przyznany) NIP

Bank, numer rachunku

* zaznacz   ** wypełnij przy pierwszym zamówieniu 

Zawsze uzupełnij 
(przy PIERWSZYM ZAMÓWIENIU wypełni Vaše DEDRA, s.r.o.) 

** Dane koordynatora Vaše DEDRA, s.r.o., z którym się kontaktujesz

Nazwisko i imię Numer koordynatora

Zgadzam się z regulaminem  „Bezproblemowych zasad sprzedaży“.

(podpis koordynatora tylko przy PIERWSZYM ZAMÓWIENIU)



AA0220PL

MOŻLIWOŚCI 
SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ:

POCZTA

+48 717 166 648 info@mojadedra.pl
www.mojadedra.pl

ZNIŻKA NA ZAKUPY

100% GWARANCJA SATYSFAKCJI

DOSTAWA ZAMÓWIEŃ

Zyskaj do 30% marży od cen katalogowych niezależnie od wartości zamówienia.
Szczegółowe informacje możesz znaleźć w „Bezproblemowych zasadach sprzedaży“.

Jeżeli produkt DEDRA INNOVATIONS nie spełni oczekiwań, możesz go zwrócić do 30 dni od wydania towaru.
W tym celu skontaktuj się z koordynatorem lub z firmą Vaše DEDRA, która naprawi/wymieni towar 
lub zwróci pieniądze.

NIE REALIZUJEMY zamówień grupowych, tzn. dwóch lub więcej zamówień różnych klientów 
na ten sam adres w jednej przesyłce!

POLSKA: 
Przesyłki pod wskazany adres dostarcza firma kurierska DPD Polska w dniach roboczych do 18:00. 
Kurier nie ma obowiązku kontaktować się z adresatem przed dostarczeniem paczki. 
infolinia DPD: 801 400 373 (22 577 55 55)

REKLAMACJA

2. Uszkodzona zawartość po rozpakowaniu
Jeśli paczka z towarem jest uszkodzona lub okaże się po rozpakowaniu, że towar wewnątrz jest uszkodzony, 
należy sporządzić protokół szkody i zgłosić reklamację do firmy DPD Polska w czasie dwóch dni roboczych. 

Reklamację należy zgłosić telefonicznie na podany poniżej numer telefonu: 
Telefon do firmy kurierskiej DPD: 801 400 373 lub 22 577 55 55

1. Paczka jest uszkodzona lub rozlana jej zawartość (plamy na opakowaniu)
Należy razem z kurierem DPD otworzyć paczkę i wspólnie przygotować protokół szkód (listę wszystkich uszkodzonych produktów). 
Uszkodzone produkty należy oddać kurierowi, nieuszkodzone zostawiamy i wysyłamy informacje (telefon, e-mail) do firmy Vaše DEDRA, s.r.o. 

Uwagi: (opisz swoje sugestie lub napisz komentarz)

Wypełnia firma Vaše DEDRA, s.r.o

Pierwsze zamówienie / zamówienie przygotował

Dnia:

Uwagi:


