Előfizetői szerződés
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Létre jött Balogh Béla mint szolgáltató és ………………………………………………..
mint megrendelő között.

Létre jött Balogh Béla mint szolgáltató és ………………………………………………..
mint megrendelő között.

A felek megegyeznek abban, hogy Balogh Béla minden hónapban egyszer 15-22-ig a
megadott címre díjmentesen elszállítja a igényelt termékeket. A megrendelő pedig előre
kifizeti a megadott időszakra. Az előfizetett termékek árát nem befolyásolja a termékek
árának változása.
A megrendelt termékek típusa az előfizetés ideje alatt módosítható.
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Igényelt termékek (jelölje meg melyikből hány darabot kér):
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........... db – Mentolos méz (480 Ft)

...........db - Mézes gyógynövény pasztilla mentás (2400 Ft)
...........db - Mézes gyógynövény pasztilla fahéjas (2400 Ft)
........... db – Mentolos méz (480 Ft)

Előfizetett hónapok száma: ............
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A teljes összeg az előfizetés idejére: ......................................................
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Megrendelő neve: ....................................................................................
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Cím ahova a terméket el kell juttatni:
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Telefonszám: ...........................................................................................
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A könnyebb kapcsolat tartás érdekében érdemes megadni más elérhetőségeket is.
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Email: ......................................................................................................
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Az adatait teljesen bizalmasan kezelem, az adatvédelmi törvénynek megfelelően.
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