
Formularz zamówienia koryta
do wypisania na komputerze

  Imię   Nazwisko Godzina dostawy zamówienia 

 Telefon kontaktowy e-mail

Dowóz
Odbiór

Rodzaj koryta

Zamówienie koryt:
W niedzielę i święta, nie realizujemy zamówień koryt w godzinach 12-18

Dostawa (opcja dodatkowo płatna 2,00 zł/km licząc w obydwie strony) 
link do wyliczenia kilometrów poniżej

Dodatki do koryt pakowane są w odpowiednich pojemnikach do tego przeznaczonych 
i doliczany jest dodatkowo do rachunku 2,50 zł za każde 5 osób, 

Przy dostawie i odbiorze proszę uwzględnić możliwość opóźnienia wydania koryta nawet do 20 minut. 
MINIMALNY KOSZT DOWOZU – 10,00 ZŁ

Prosimy o zwrot naczyń do 5 dni od zamówienia,
w przypadku braku zwrotu w podanym terminie będzie pobierana opłata za wynajem naczyń w kwocie 

10,00 zł za każdy dzień.
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Godzina realizacji zamówienia 

Data realizacji zamówienia 

- po wysłaniu zamówienia, w wiadomości zwrotnej otrzymacie Państwo informację z numerem konta na który należy wpłacić 100 zł zadatku na poczet zamówienia. 
- Przy odbiorze koryta zadatek przechodzi na kaucję za naczynie 

- (oprócz tac jednorazowych, wówczas kwota do zapłaty przy odbiorze będzie pomniejszona o 100zł). 
- Po wpłacie zadatku proszę o przesłanie potwierdzenia wpłaty. 

- Przy dostawie płatność u kierowcy tylko gotówką, kierowca nie posiada terminala płatniczego.

Adres

Podaj ilość klusek (co 10 szt.)..............................

Podaj ilość Ziemniaków.......................................

Podaj ilość zestawu surówek...............................

Podaj ilość dodatkowego sosu mięsnego..........

Wybór dodatków

Kluski 10 szt. __________________
Ziemniaki opiekane 1kg.____
Zestaw surówek 0,5kg. ___________

(Marchewka, kapusta pekińska,  czerwona kapusta)

Podaj ilość kapusty zasmażanej..........................
Kapusta zasmażana 0,5kg.________ 
Sos mięsny 450 ml.______________

sztuk

x 0,5 kg.

kg.

x0,5 kg.

x 450 ml.

Nie przyjmujemy zamówień telefonicznie.
W przypadku problemu z wypełnieniem formularza lub pytaniem proszę o kontakt e-mail 

lub telefoniczny
32-218-81-88; 604-770-863

8,00 zł
_____25,00 zł
15,00 zł

15,00 zł
15,00 zł

Razem

- kwota rabatu z danego 
koryta

Uwagi
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