SIA“Zepter International Baltic”
Vadībai

Forma Nr.1
Rīkojums Nr.95/18 no 30.11.2018.

Reģ. Nr._____________
Datums: _____________________
No klienta (-es) ________________________________

-

p.k.

Adrese______________________________________
Tālrunis (mob.)________________________________
Prezentanta Nr.
Līguma Nr.
Līguma datums _________________________

IESNIEGUMS
Lūdzu izdarīt sekojošas izmaiņas (vēlamo atzīmējiet ar „X”):
1. Jaunajā līgumā sortiments TIEK MAINĪTS.
2. Cits____________________________________________________________________________
Jauns sortiments
Preces artikula Nr.

Preces nosaukums

Daudzums,
gab.

Piegādes veids I
a) Preces piegāde Latvijas robežās uz klienta līgumā norādīto adresi/jur. adresi,
ja tā nav prece, kas atbilsts preces piegādes veida I apakšpunktam b).
b) Zepter kosmētikas, kafijas vai tējas, kas iegādāta uz atsevišķa līguma
pamata, t.i., līguma ar ko nav iegādāta vēl kāda cita Zepter prece, piegāde
uz klienta līgumā norādīto adresi/jur. adresi
Piegādes veids II
a) Preces piegāde uz līgumā norādīto/ atzīmēto firmas reģionālo pārstāvniecību,
ja tā nav prece, kas atbilsts preces piegādes veida II apakšpunktam b).
b) Zepter kosmētikas, kafijas vai tējas, kas iegādāta uz atsevišķa līguma
pamata, t.i., līguma ar ko nav iegādāta vēl kāda cita Zepter prece, piegāde
uz līgumā norādīto/ atzīmēto firmas reģionālo pārstāvniecību.
Firmas reģionālās pārstāvniecības (vajadzīgo atzīmēt):
Rīga ; Daugavpils ; Rēzekne ; Ventspils ; Liepāja ;

Vienības cena ar
PVN, EUR

Kopā ar
PVN, EUR

Neatkarīgi no līguma
kopējas summas
Līgumam, kā kopēja
summa pēc atlaides ir
EUR 100, jeb lielāka

EUR 7



Bezmaksas



Neatkarīgi no līguma
kopējas summas

EUR 7



Līgumam, kā kopēja
summa pēc atlaides ir
EUR 100, jeb lielāka

Bezmaksas



UZMANĪBU:
Ja ir izvēlēts preces piegādes veids I vai II un klients, no firmas neatkarīgu apstākļu dēļ, preci nesaņēma, kā rezultātā tā
tika nogādāta atpakaļ uz firmas centrālo biroju, firma, sazinoties ar klientu, ir tiesīga, vadoties no šajā līgumā norādītajiem
piegādes izcenojumiem, nosūtīt to (preci) uz klienta līgumā norādīto adresi/ jur. adresi. Ja klients nevēlas preces piegādi uz
līgumā norādīto adresi/ jur. adresi, tam nekavējoties jāierodas firmas centrālajā birojā un jāsaņem prece. (jebkurā gadījumā
klientam ir pienākums vienlaikus ar preces saņemšanu apmaksāt tās (preces) piegādes vai/un atpaķaļpiegādes izdevumus,
kas ir vienlīdzīgi ar līgumā norādītajiem preču piegādes izcenojumiem).

Apmaksa tiek veikta:

Kopā apmaksai
ar PVN, EUR

 nomaksā (ierakstīt nomaksas mēnešu skaitu);  vienreizējs maksājums (atzīmēt ar „X”).

Ar savu parakstu uz šā iesnieguma klients apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem augstāk minētajiem noteikumiem.

__________________
Klienta paraksts

______________________________________
Vārds, Uzvārds

