
wszystkie zamówienia realizowane są na podstawie Ogólnych warunków handlowych WORTMANN AG. 
Formularz wraz z potwierdzeniem prowadzenia działalności / wyciągiem z rejestru handlowego prosimy odesłać na adres  
wspolpraca@wortmann.de. Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie, jak tylko zarejestrujemy Państwa jako nowych klientów.

Produkty i usługi
jesteśmy zainteresowani:
[  ] tabletami TERRA
[  ] notebookami TERRA
[  ] komputerami osobistymi TERRA
[  ] stacjami roboczymi TERRA
[  ] LCD TERRA
[  ] thinclient TERRA
[  ] serwerami TERRA
[  ] pamięci masowe TERRA
[  ] uslugi Cloud TERRA
[  ] współpracą serwisową TERRA
[  ] dystrybucją komponentów
[  ] dystrybucją peryferiów
[  ] dystrybucją oprogramowania

Grupa zakupowa
czy Państwa firma jest członkiem grupy zakupowej?
[  ] tak  /  [  ] nie           
jeśli tak, jakiej:  

E-maile
[  ] niniejszym wyrażamy zgodę na otrzymywanie poczty   
     elektronicznej od WORTMANN AG 

Uwagi
 
 
 

O WORTMANN dowiedzieliśmy się z …
[  ] od innego handlowca
[  ] z polecenia
[  ] targi / wystawy
z innego źródła:  

Dane firmowe 
nazwa firmy:  
forma prawna:  
prezes:  
właściciel (w przypadku spółek cywilnych):
  
ulica:  
kod pocztowy:  
miejscowość:  
kraj:  
strona internetowa:  
numer podatkowy:  
numer NIP:  
liczba pracowników łącznie:  
liczba pracowników działów technicznych:  
liczba pracowników działów sprzedaży:  
liczba pracowników działów zakupu:  

dane kontaktowe
dział:   
osoba kontaktowa:  
numer telefonu:  
numer faksu:  
e-mail:  

struktura klientów 
obsługujemy następujące grupy klientów:
[  ] duże firmy 
[  ] średnie firmy  
[  ] szkoły i uczelnie wyższe 
[  ] lekarze, szpitale i kliniki 
[  ] internet (sklepy internetowe)
[  ] osoby fizyczne
[  ] zamówienia publiczne
[  ] doradcy podatkowi
[  ] adwokaci + notariusze

Formularz autoryzacji

IT. MADE IN GERMANY.
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