Product Order Form / Формуляр за поръчка

-

Effective/ Валидно от 01/01/2021

fields marked with * are mandatory / полетата отбелязани с * са задължителни

PLEASE IN BLOCK LETTERS

受付__________________________

Distributor ID
(do not fill in / не попълвайте)

CUSTOMER DATA / ДАННИ НА КЛИЕНТА
*Name/Име - Company's name/Фирма

*Surname / Фамилия

*Address / Улица

*Date of Birth/Дата на раждане

*Zip Code/Пощ. Код

*City/Град

*Country/Държава

Shipping address (if different from Billing address) / Адрес за Доставка (Ако е различен от адреса за фактуриране)

*Phone / Tелефон

*Mobile/Мобилен тел.

*Email / Е-майл
*VAT - ДДС (за Фирми)

*Sponsor ID

Enroller ID

*Name/Име

Enroller name

Ниво на спонсора

[

]

A line

please sect: / Изберете:

□ LeveLuk K8
□ LeveLuk SD501 Platinum
□ LeveLuk SD501

EURO
EURO
EURO

3660
3000
2780

Full Payment / Пълно плащане

LeveLuk JRIV

EURO

2700

Anespa DX

EURO

2200

Enagic Payment / Разплащателен план

*Price/Цена

*Price/Цена

*Ext. Warranty/Гаранция

*Ext. Warranty/Гаранция

*VAT/ДДС

*VAT/ДДС

*Shipping**/Доставка
*Total /Общо

*Instal. Fee/Адм. Такси
*Shipping**/Доставка
*Total /Общо

**Shipping: EU 34 €, GBR/NOR/CHE 47 €, K8: add 10 € to all shipping/
**Доставка: EU 34 €, GBR/NOR/CHE: 47€
K8: Добавете 10 евро към всички цени за доставка

*Payment method/Начин на плащане

□

*Downpayment/Аванс
*Installments € / months Вноска €/ месеца

Wire Transfer/Банков превод

*Credit Card No. - N. Кредитна карта

□

Visa

*Valid till/Валидна до

3 / 6 / 10 / 16 / 24

€

□ Master Card

□ AMEX

*Owner Signature/Подпис

□ Политика за отказ - според европейския регламент продуктът може да бъде върнат или анулиран в рамките на две седмици от доставката.
□Удостоверявам, че съм прочел, разбрал и приел общите условия, посочени в ПОЛИТИКИТЕ И ПРОЦЕДУРИТЕ.
□ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - С подписването на настоящия формуляр заявителят се съгласява с общите условия и потвърждава, че ENAGIC
ще съхранява и обработва личните данни и информация за сътрудничеството на двете страни в електронна форма или по друг начин. Също така е съгласен, че според
правилата на Плана на разплащане на ENAGIC, данните ще бъдат достъпни както на местно, така и на международно ниво за други членове на ENAGIC Sales
Organization и за дружествата-членове на международната група ENAGIC. Тези данни могат да бъдат прехвърлени и на държави, които не са членки на Европейския
съюз. Всичко това е за сътрудничеството и международното изпълнение на системата за продажби ENAGIC.

*Applicant´s Signature/Подпис

Commerzbank
Name: Enagic Europe GmbH
KTO: 180321200 BLZ: 30040000
IBAN: DE64300400000180321200
SWIFT: COBADEFFXXX

*Date (DD/MM/YY)/Дата

*Sponsor´s Signature/Подпис

Enagic Europe GmbH
Charlottenstr. 73 - 40210 Düsseldorf Germany
Tel +49-(0)211-936570-00
Fax +49-(0)211-936570-27

*Date (DD/MM/YY)/Дата

Tax-No: 133/5821/1603
Ust-ID No. DE814980514
Commercial Register :

Amtsgericht Düsseldorf HRB 58900
Please send your order here/Моля те изпратете поръчката си тук: ordersitaly@enagiceu.com

