INFORMIK Arkadiusz Jaskulski
ul. Jęczmienna 16/3
53-507 Wrocław

tel./faks 71-352-85-71
e-mail: info@informik.pl
NIP: 774-181-40-01

Formularz zamówienia klucza czasowego
Prosimy o wydrukowanie i dokładne wypełnienie formularza drukowanymi literami. Wypełniony formularz
prosimy przesłać na nr faxu 71 352 85 71 lub na adres e-mail: info@informik.pl
* wypełnienie tych pól jest niezbędne do realizacji zamówienia.
□

Zapoznałem się z opisem klucza czasowego (opis znajduje się pod adresem: http://www.informik.pl/testujprogramy/testuj-programy.html ). *

□

Zapoznałem się z wymaganiami sprzętowymi i systemowymi (wymagania znajdują się pod adresem:
http://www.informik.pl/testuj-programy/testuj-programy.html ). *

□

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 t.j.) przez INFORMIK oraz CAD Projekt K&A.
Powierzone dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych wskazaną powyżej, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klientowi
przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawienia, a także usunięcia
danych, wysyłając e-maila na adres info@informik.pl oraz biuro@cadprojekt.com.pl. *

□

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez INFORMIK oraz
CAD Projekt K&A. *

Dane osobowe i kontaktowe

........................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko / Nazwa firmy *
........................................................................................................................................................................................
Adres *
...................................
Kod pocztowy *
..................................................
NIP

.....................................................................................................................................
Miejscowość *
................................................................................................................
E-mail *

.................................................................................
Telefon *
........................................................................................................................................................................................
Osoba kontaktowa - imię i nazwisko *

Przypominamy, że istnieje możliwość jednorazowego zamówienia tylko jednego klucza czasowego!

INFORMIK Arkadiusz Jaskulski

tel./faks 71-352-85-71

ul. Jęczmienna 16/3

e-mail: info@informik.pl

53-507 Wrocław

NIP: 774-181-40-01

W poniższej tabelce proszę wybrać jeden program w kolumnie klucz czasowy, następnie zaznaczyć ewentualne
moduły dodatkowe w tym samym wierszu.
W kolumnie „Zamawiam” obok programu, który chcą Państwo zamówić proszę wpisać TAK.
Klucz czasowy

Moduły dodatkowe

Zamawiam

CAD Decor

Moduł Renderingu Profesjonalnego

CAD Kuchnie

Moduł Renderingu Profesjonalnego
Moduł Export 3D
Moduł Projektowania Płytek Ceramicznych
Moduł Projektowania Płytek Ceramicznych z Edytorem
Bazy Płytek
Moduł CAD Rozkrój
Moduł Tworzenia i Edycji Własnych Szafek

CAD Kuchnie Max
CAD Kuchnie Standard,
Export 3D, Tworzenie
i Edycja Własnych Szafek,
CAD Rozkrój

Moduł Renderingu Profesjonalnego
Moduł Projektowania Płytek Ceramicznych
Moduł Projektowania Płytek Ceramicznych z Edytorem
Bazy Płytek

CAD Decor PRO
CAD Decor, CAD Kuchnie
Standard, Tworzenie
i Edycja Własnych Szafek,
Render PRO

Moduł CAD Rozkrój

Koszt wypożyczenia klucza to 250 zł netto, 307,50 zł brutto.
Płacisz tylko za klucz czasowy – 307,50 zł. My opłacamy koszty wysyłki.
Jeżeli masz jakieś uwagi, wpisz je tutaj:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Po otrzymaniu formularza, w przeciągu 3 dni roboczych skontaktujemy się z Tobą bezpośrednio w celu realizacji
zamówienia.
Jeżeli zależy Tobie na czasie prosimy o niezwłoczne dokonanie przelewu, przyspieszy to znacznie wysyłkę
zamówienia.
Kwotę zakupu konkretnego klucza czasowego należy przesłać na nasze konto firmowe.
Dane do przelewu:
INFORMIK Arkadiusz Jaskulski
ul. Jęczmienna 16/3, 53-507 Wrocław, NIP 774-181-40-01
Numer konta firmowego: 93 1050 1575 1000 0091 3772 0596
Czy dokonałeś już przelewu na nasze konto firmowe? *

TAK

NIE

Dziękujemy za złożenie zamówienia! Przedstawiciele INFORMIK, po otrzymaniu zamówienia, skontaktują się
z Tobą w przeciągu 3 dni roboczych, mailowo lub telefonicznie, w celu weryfikacji i realizacji zamówienia. W trakcie
oczekiwania zachęcamy do zapoznania się z naszymi programami na www.informik.pl.

