DĖMĖSIO !!! PILDO TOI TOI
Kliento numeris:

W

Užsakymo numeris:

U

Sutarties numeris:

P

Užpildytą formą prašome išsiusti į centrinį ofisą el.paštu arba faksu

UŽSAKYMAS

Duomenys sąskaitai
užsakovo įmonės pavadinimas arba vardas ir pavardė

užsakovo įmonės pavadinimas arba vardas ir pavardė
pašto kodas

Įmonės arba asmens kodas
gatvė

miestas
telefonas

buto nr.

namo nr.

buto nr.

el.paštas

faksas

Adresas korespondencijai*

namo nr.

*jeigu skiriasi nuo duomenų sąskaitai

pašto kodas

gatvė

miestas

Užsakau
Papildoma įranga:

TOI FRESH
kiekis, vnt.

TOI STANDARD
kiekis, vnt.

Išorinė spyna
Praustuvė

Kilpos kranui

Papildoma įranga:

Apšvietimas (solar)

Veidrodis

Išorinė spyna

Vandens nuleidimo sistema
120/120/235cm

Sanitarinis konteineris

Buitinis konteineris

kiekis, vnt.

114/114/222cm

kiekis, vnt.

Sandėlio konteineris
kiekis, vnt.

Tipas

Tipas

Nuotekų surinktuvas

Papildomos paslaugos:
Transportas

Papildoma įranga

kiekis, vnt.

Papildomos paslaugos:

Papildomos paslaugos:

Transportas

Transportas

Valymo paslauga

Valymo paslauga

Valymo dažnumas
Statybiniai aptvėrimai (3,5x2m)

Aptvėrimai MONROVIA (2,5x1m)
kiekis, m.

Papildomos paslaugos:
Montažas

Demontažas

Transportas

Tentas uždengimui

Papildomos paslaugos:
Montažas

Demontažas

Biotualetai

kiekis, m.

Transportas
kartą per savaitę kartą per 2 savaites
(5-12 žmonių)

(1-4 žmonės)

Nuotekų surinktuvai
kartą per savaitę kartą per 2 savaites

Pastabos

Informacija susijusi su pristatymu
pašto kodas

gatvė

miestas

namo nr.

Kontaktinis asmuo:
(asmuo, atsakingas už įrangos ekploataciją)
nuomos pradžios data
nuomos pabaigos data

el.paštas

telefonas

DĖMĖSIO: 1. Privažiavimo nebuvimas neatleidžia UŽSAKOVO nuo apmokėjimo už atvažiavimą.
2. Įrangos stovėjimo vieta, kaip ir privažiavimas iki jos, turi būti tinkamas sunkiajam transportui.
3. Užsakovas prisiima pilną atsakomybę už įrangos sugadinimą ir/ar praradimą.
4. Už teritorijos paruošimą įrangos pastatymui atsakingas UŽSAKOVAS.

Miestas, data

Ataskingo asmens vardas, pavardė ir parašas

Įmonės antspaudas

UAB "TOI TOI Lietuva"; Basanavičiaus g. 103A, Šiauliai LT-76136; įm. kodas 110876434; PVM kodas LT108764314; tel/faks +370 41 440513; email: info@toitoi.lt, www.toitoi.lt;
AB SEB bankas, A/s LT11 7044 0600 0232 6736; AB Swedbank, A/s LT13 7300 0100 7656 6384; AB DNB bankas, A/s LT48 4010 0442 0063 7092

