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 "הסופר שלנו"-טופס הזמנת מוצר

 

 מחיר ליחידה אחת סמן את המוצר המוזמן   -תיאור המוצר

 (לא מגנטי) –סופרמרקט מחיק
 ממ עם איורי המוצרים ושמותיהם3על פיויסי -לוח מחיק מעוצב*
 .י מחיקה וכתיבה חוזרת"מאפשר מידע משתנה של מחירים ע*
 סמH071*021גודל  *
 סמ21*011ממ בגודל 3 מגיע עם שלט מותאם לשם בית הספר פיויסי*
 .מוצרי חלב וסופרכל, פירות וירקות, מאפים: ארבע מחלקות לבחירתכם*
 .ברגים/ התקנה עצמית פשוטה עם דבק חזק *
 
 
 ללא התקנה-המחיר כולל הובלה*
 

 שח 0942=מעמ+2022
 

  דו צדדי , נייד-סופרמרקט מחיק מגנטי
 מאפשר מידע משתנה-מחיק מגנטי*
 בטיחותי-ננעליםנייד על גלגלים *
 קל ונוח לשינוע*
 מאפשר משחק לשתי קבוצות בו זמנית-מודפס משני צידיו*
  091*021גודל לוח נייד *
 מגיע עם סט מגנטים איכותיים*
 .כחול ואדום, ירוק: צבעים לבחירה*
 
 כולל משלוח*
 

  

 

 

 

 

 

 

  שח 5594=מעמ+7773 
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 "הסופר שלנו"-טופס הזמנת מוצר

 

 יחידות  0הנחה בהזמנת  %21
 יחידות ומעלה 3הנחה בהזמנת  %51

 מ"המחירים כוללים מע*

תיאום . לא כולל שישי שבת וערבי חג וחג) .מקבלת ההזמנה והמקדמהימי עבודה  20זמן אספקה *
 (ס"התקנה יעשה מול ביה/הובלה

 .היתרה בהמחאה במזומן ביום ההתקנה. עם חתימת ההסכם 01%: תנאי תשלום*
לאחר הזמנת המוצר לא יהיה ניתן לבטל את ההזמנה היות והמוצר אינו מוצר מדף והוא נבנה במיוחד : ביטול*

 .לצרכי בית הספר

הקירות  הורדת כל האלמנטים התלויים על: י בית הספר ובאחריותו"הכנה מקדימה לסביבה תבוצע ע*
 .התקנה על קיר במפלס אחיד .תיקוני קיר וצביעת הקירות, המיועדים לעיצוב

אין למסרם או להשתמש בהם או ". קריאתי"כל זכויות העיצוב שייכות ושמורות לאתי אלטחן בעלת סטודיו * 
 ".קריאתי"בעלת חברת , בחלק מהם לאף גורם ללא אשור בכתב מאתי אלטחן

 
 (הקף) :אנו מעוניינים להזמין

 _______:מחלקות______ :כמות    כחול/ ירוק / אדום   סופרמרקט מחיק  *
 ______:כמות    כחול/ ירוק / אדום  דו צדדי , נייד-סופרמרקט מחיק מגנטי*
 ______:כמות   כחול/ ירוק / אדום    חד צדדי, קבוע-סופרמרקט מחיק מגנטי*
 

 ___________________________:ס"ביהכתובת __________________ :ס"שם ביה

 _____________________________:ס"מייל ביה________________  :ס"טלפון ביה

מייל _____________ :ת/נייד מנהל____________ :ת/שם מנהל

 ____________:ת/מנהל

 :חתימה   :                           תפקיד:                             המזמין -שם מלא

 

 177-3023723את הטופס נא לפקסס ל 

 אחתמחיר ליחידה  סמן את המוצר המוזמן   -תיאור המוצר

  חד צדדי, קבוע-סופרמרקט מחיק מגנטי
 מאפשר מידע משתנה-סופרמרקט מחיק מגנטי*
 מ"מ21עובי  לוח הסופר מוצמד לגב עץ*
 מגיע עם גג בחיתוך צורני לאפקט תלת מימד*
 סמ071H*021גודל לוח הסופרמרקט *
  .סמ מותאם לשם בית הספר21*011מגיע עם שלט פיויסי *
 מגיע עם סט מגנטים*
 .כחול ואדום, ירוק: לבחירה צבעים*
 כולל הובלה והתקנה*

  שח 9522 =מעמ+3211
 


