
EduFit Sp. z o.o.
ul. Skośna 12, 30-383 Kraków

tel.: (12) 444 12 64, (12) 444 12 78
faks: 12 373 91 25

infolinia: 0 801 528 202
e-mail: biuro@edufit.pl

Konto bankowe: 13 1240 4197 1111 0010 7274 7622 

Nazwa placówki / Imię i nazwisko: Nazwa placówki / Imię i nazwisko:

NIP: NIP:

Osoba do kontaktu: Osoba do kontaktu:

Ulica: Ulica:

Miejscowość: Miejscowość:

Kod pocztowy: Kod pocztowy:

Telefon: Telefon:

e-mail *:

*Na podany e-mail otrzymają Państwo informację o wysyłce.

e-mail *:

Data: Data:

Pieczątka i podpis: Pieczątka i podpis:

Dane dostawy / Odbiorca:

Str. Kod produktu Cena jedn. Ilość Wartość Nazwa produktu

 Dane do faktury / Nabywca:
(jeśli są inne niż dane dostawy)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA



 - 10 %
RABAT         

Str. Kod produktu Cena jedn. Ilość Wartość Nazwa produktu

Formy płatności (zaznacz)

(zaznacz)

pobranie (placówki niepubliczne, 
klienci indywidualni)

przelew 14 dni (placówki publiczne)

przedpłata (na życzenie)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - ciąg dalszy

Suma
całkowita:

Oferujemy bezpłatny transport na terenie całej Polski przy zamówieniu o wartości:
- powyżej 149 zł brutto na produkty z kategorii Zabawki, Edukacja, Plastyka, Muzyka, 
Aktywność ruchowa (nie dotyczy mebli, wyposażenia wnętrz, placów zabaw, zestawów 
piankowych); w przypadku zamówień o niższej wartości doliczamy transport, którego 
koszt wynosi 15 zł brutto (płatność przelewem bankowym) lub 19 zł brutto (płatność 
za pobraniem); 
- powyżej 490 zł brutto na meble, wyposażenie wnętrz i produkty wielkogabarytowe; 
w przypadku zamówień o niższej wartości doliczamy transport, którego koszt wynosi 
25 zł brutto. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje
mi prawo dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Administratorem danych osobowych jest Edufit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Uwagi do zamówienia:

Zabawki, Edukacja, Plastyka i Muzyka - rabat 10% 
przy zamówieniu za min. 400 zł - promocja 
obowiązuje do 30.11.2019

Aktywność ruchowa - rabat 10%  
przy zamówieniu za min. 400 zł - promocja 
obowiązuje od 01.03.2020 do 31.05.2020

Rabaty nie dotyczą mebli.


