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ZAMÓWIENIE KOTŁA
EKOPAL RM

EKOPAL S

o RM 2 (25 kW)

o RM 45 (220 kW)

o S-100 (100 kW)

o S-700 (700 kW)

o RM 5 (40 kW)

o RM 01 (300 kW)

o S-140 (140 kW)

o S-1000 (1000 kW)

o RM 20 (70 kW)

o RM 02 (400 kW)

o S-300 (300 kW)

o S-1000K (1000 kW)

o RM 30 (100 kW)

o RM 03-2 (500 kW)

o S-400 (400 kW)

o S-1200 (1200 kW)

o RM 38 (120 kW)

o RM 03-3 (600 kW)

o S-500 (500 kW)

o S-1500 (1500 kW)

o RM 40 (180 kW)

o RS 11/15 (1100 kW)

Kocioł zostanie wykonany w terminie:
Cena kotła:

zł.

+ 23% VAT

=

zł.

i nie ulegnie zmianie w wyżej wymienionym terminie.

Transport kotła:
Przy zamówieniu kotła należy wpłacić zadatek w wysokości 20%:

zł.

Realizacja zamówienia jest uruchomiona z dniem wpłaty zadatku. Resztę kwoty należy wpłacić do dnia odbioru kotła.
W przypadku rezygnacji kupującego z zamówionego kotła z powodów niezależnych od producenta, kupujący traci wpłacony zadatek. Jeżeli odbiór kotła będzie
odwlekany z przyczyny zamawiającego od miesiąca do trzech miesięcy od daty wpisanej na zamówieniu, zamawiający zostanie obarczony kosztami
magazynowymi. Nieodebranie kotła w terminie do trzech miesięcy od daty na zamówieniu jest równoznaczne z rezygnacją zamówienia.
kocioł EKOPAL RM
Imię i nazwisko lub
kocioł EKOPAL RM w kontenerze

nazwa firmy:

Adres
zamawiającego:

zawiasy prawe

zawiasy lewe

Telefon kontaktowy:

kominek zapalający
lewy

Adres dostawy kotła:

(dotyczy kotłów EKOPAL RM)

przód
kotła

kominek zapalający
prawy
(dotyczy kotłów EKOPAL RM)

Proszę zaznaczyć kierunek otwierania drzwi oraz miejsce
kominka zapalającego poprzez zakreślenie
kolor blach zewnętrznych
kolor blach zewnętrznych

- czerwony RAL 3016
- inny RAL ………..

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych wskazanych w formularzu przez Metalerg Sp. z o.o. Sp. k. (NIP: 9120001515, REGON: 006324850), ul. Portowa 1A, 55-200 Oława, w
celu uzyskania informacji ze strony metalerg.pl. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji celu
przetwarzania.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, że
administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Metalerg Sp. z o.o. Sp. k. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania
informacji ze strony metalerg.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej
cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani
dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji celu
przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.”
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