
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ημερομηνία:

Α/Α:

Επωνυμία εταιρείας:

Διακριτικός τίτλος:

Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ:

Ονοματεπώνυμο: Α.Δ.Τ:

Πατρώνυμο: Διεύθυνση κατοικίας: Τηλέφωνο:

Ηλεκτρονικά είδη [κατάστημα]

Γενικά στοιχεία εταιρείας

Νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας

Δραστηριότητες εταιρείας

Διεύθυνση έδρας: Πόλη: Τ.Κ: Νομός:

Τηλέφωνο (1) εταιρείας: Τηλέφωνο (2) εταιρείας:

Τηλέφωνο υπευθύνου: Φαξ εταιρείας:

E-mail εταιρείας: Website εταιρείας:

Υπογραφή/σφραγίδα
εκπροσώπου πελάτη

Αριθμός υπαλλήλων:

Ποσοστό έκπτωσης: Ειδικές τιμές

Όροι Συνεργασίας

Τρόπος πληρωμής:

Όριο ανοικτού υπολοίπου και μεταχρονολ/νων αξιογράφων:

Τρόπος αποστολής εμπορευμάτων:

-- Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού αγοράς

-- Οι παραγγελίες εκτελούνται τουλάχιστον 1 εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή τους από το αρμόδιο τμήμα

Minimum Order Value [Ελάχιστη καθαρή αξία παραγγελίας]:

- Για παραλαβή από την έδρα μας [ή εταιρεία courier]: 50,00    [+ Φ.Π.Α]

- Για παράδοση στην έδρα σας εντός Αθηνών [ή σε πρακτορείο]: 200,00    [+ Φ.Π.Α]

Όνομα πρακτορείου:

Προμηθευτές:

έτη συνεργασίας(1) τζίρος

έτη συνεργασίας(2) τζίρος

έτη συνεργασίας(3) τζίρος

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το έντυπο συμπληρωμένο, στο φαξ 210.3428692 υπ’όψιν Αθανασίου Μαρίας

Αρμόδιος πωλητής (       )
Έγκριση Top Electronic S.A

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ):

Ηλεκτρονικά είδη [βιοτεχνία/βιομηχανία] Ηλεκτρολογικά είδη [αποθήκη]

Ηλεκτρολογικά είδη [κατάστημα] Ηλεκτρολογικά είδη [βιοτεχνία/βιομηχανία]

Συνεργαζόμενες τράπεζες

(1) (2) (3) (4)

Είδη πληροφορικής - Υπηρεσίες Η/Υ

Είδη ναυτιλίας - Εξοπλισμός πλοίων Κατασκευή/εμπόριο συστημάτων ασφαλείας Εμπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρικών συσκευών

Κατασκευή μηχανημάτων
[συσκευασίας, αρτοποιίας, εστίασης κ.ά]

Κατασκευή φωτιστικών ειδών Κατασκευή/εμπόριο ψυκτικών μηχανημάτων

Κατασκευή/εμπόριο ειδών κλιματισμού
[ψύξη-θέρμανση]

Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων & συστημάτων
αυτοματισμού

Κατασκευή-εμπόριο ανελκυστήρων 
και συναφών ειδών

Άλλη δραστηριότητα
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