Поръчка за монтаж на брава GERDA TYTAN
№.................; Дата.......................................
Клиент: .............................................................................................................................................................................................
Адрес за монтаж: .........................................................................................................................................................................
Тел. ..........................................................
Данни за вратата:
Метална / дървена

Дебелина: .................................мм

Отваряне: навътре / навън.

Лява/Дясна (Когато застанете срещу вратата отвътре пантите са отляво - бравата е лява и обратно)
Брава модел: .....................................
Цена на бравата с монтаж: ....................................................
Оторизиран сервизен център серт. №............................
Фирма:................................................................................................
Монтажник: ...................................................................................................................................................................................
Персонален сертификат №:...............................

Приел монтажа (клиент):....................................................................................................Подпис:..................................
Дата:..........................................

Забележка:

Ако в процеса на монтаж се договорят допълнителни аксесоари и услуги, те се заплащат на място както следва:

Монтаж на Gerda Tytan на метална и дървена врата:
Монтаж със специални крепежни елементи /шпилки по размер, планки/ - 15 лв
С допълнително усилване на касата - 25 лв
Метална врата с помощта на специални крепежни елементи - 10 лв
Преработка на врата и/или брава - 35 лв
Допълнително посещение (ако се наложи) - 15лв

ВЪЗМОЖНИ НАЧИНИ, ПО КОИТО МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ СВОЯТА ПОРЪЧКА ЗА
ПРОМОЦИОНАЛНИЯ ПАКЕТ:
Поръчките се приемат само от фирма АККОН СД, официален представител на GERDA Sp. Z o. o.
за България, по следните начини:
1) On line: След регистация в нашия „Електронен магазин” www.seifove.com може да направите своята
поръчка по стандартния ред, който е подробно описан в Общите условия и Указанията за ползване.
Направената поръчка ще бъде уточнена и потвърдена с телефонно обаждане от страна на наш
администратор;
2) Off line: На място в някой от нашите магазини, които се намират на посочените по-долу адреси;
3) По телефона: Наш консултант ще Ви помогне да решите коя е най-подходящата брава за Вашата
врата и заедно ще попълните бланката за поръчка.

София 1618
ул. „Проф. Дочо Леков” 3
телефон: 02 / 983 13 46
e-mails: akkon@polipost.bg – запитвания, оферти.
akkon.sales@gmail.com – заявки

София ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 31 /50
метра от ул Г.С.Раковски/ - Тел: 02/9831346 ;
0878 900 401

София ул. „Цар Симеон 108”/ на женския пазар/
работно време 9.00-18.00 от понеделник до
петък, 10.00-14.00 събота; gsm: 0878 900 402

След като поръчката е направена АККОН СД ще изпрати оторизиран сервиз на продуктите GERDA TYTAN,
който да извърши монтажа.

