
  

 

Euro-net Sp. z o.o. 02-273 Warszawa, ul. Muszkieterów 15 

tel. (0-22) 57-38-100, e-mail: rija@euro.com.pl

Załącznik nr 3 
 
Wzór Zamówienia 
 

 
 

 
Reklamodawca: 
............................ z siedzibą w ..............., ul. .................., kapitał zakładowy ........... złotych, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez S
Wydział ..... Gospodarczy Krajowego Rejestru
..........................., NIP ..............., (dalej „
 
niniejszym zleca, a 
 
 
Euro-net  
Euro-net Sp. z o.o. z siedzibą 
do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez S
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000117710
net”)  
 
Zlecenie przyjmuje, którego przedmiotem jest emisja Reklam na No
poniższą specyfikacją: 
 
Nazwa kampanii:  
Nośnik Format Termin

emisji
   
   
   
  
   
   
 
 
Lista lokalizacji biorących udział w 
Nośnik:  
Lp. Oddział Nr mag.
   
   
 
 
Data dostarczenia materiałów reklamowych:…………….
Termin płatności:…………… 
Numer rachunku bankowego, na który nale
 
................................................................ 
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............................, dnia ..................................r.

 
ZAMÓWIENIE nr …../…... 

ą w ..............., ul. .................., kapitał zakładowy ........... złotych, 
 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ................. 

Wydział ..... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
..........................., NIP ..............., (dalej „Reklamodawca”),  

 w Warszawie, 02-273 Warszawa ul. Muszkieterów 15
biorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000117710

przedmiotem jest emisja Reklam na Nośnikach 

Termin 
emisji 

Liczba dni 
emisji 

Liczba 
lokalizacji 

Liczba 
emisji 

   
   
   

Wartość netto  
Wartość brutto  

cych udział w kampanii: 
 

Nr mag. Nazwa Miasto Kod pocztowy 
   
   

Data dostarczenia materiałów reklamowych:……………. 
 

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności:…………………………

................................................................   ...............................................................
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............................, dnia ..................................r. 

 w ..............., ul. .................., kapitał zakładowy ........... złotych, 
d Rejonowy dla ................. 

dowego pod numerem KRS 

273 Warszawa ul. Muszkieterów 15, wpisana 
d Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000117710, (dalej „Euro-

nikach RIJA zgodnie z 

Liczba 
 

Wartość 
netto 
 
 
 

 
Adres 
 
 

ci:………………………… 

............................................................... 



  

 

Euro-net Sp. z o.o. 02-273 Warszawa, ul. Muszkieterów 15 

tel. (0-22) 57-38-100, e-mail: rija@euro.com.pl

 
1. Reklamodawca oświadcza, że zapoznał si

akceptuje ich postanowienia, które stanowi
2. Reklamodawca oświadcza, że  osoba podpisuj

Reklamodawcy. 
 

3. Reklamodawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(pieczęć i podpis Reklamodawcy

  

273 Warszawa, ul. Muszkieterów 15  

rija@euro.com.pl   Ogólne zasady zamawiania i emisji reklam 

że zapoznał się z Ogólnymi zasadami zamawiania i Emisji reklam 
akceptuje ich postanowienia, które stanowią integralną część niniejszego Zamówienia. 

że  osoba podpisująca Zamówienia jest umocowana prawnie do reprezentowania 

e jest płatnikiem VAT. 

Reklamodawcy)    (pieczęć i podpis Euro-
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reklam na Nośnikach RIJA i 

jest umocowana prawnie do reprezentowania 

-net) 


