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  :تاریخ  :شماره تماس :شرکت  نام

 نمابر: :شماره موبایل  :نام نماینده شرکت

  نشانی:

 

 واحد تعداد شرح کاال  کدکاال ردیف
 مبلغ واحد

 )ریال(

 مبلغ کل

 )ریال(

 مبلغ تخفیف

 )ریال(

مبلغ کل پس از 

 )ریال( تخفیف

  0  173,000 نسخه  سررسید اروپایی مالنژ رسام 01 1

  0  176,000 نسخه  سررسید اروپایی چرم قرمز رسام  02 2

  0  179,000 نسخه  سررسید اروپایی چرم سبز رسام  03 3

  0  183,000 نسخه  سررسید اروپایی چرم سرمه ای رسام 04 4

  0  192,000 نسخه  سررسید اروپایی چرم ماربل رسام 05 5

  0  209,000 نسخه  الکچری رسام سررسید اروپایی چرم 06 6

  0  74,000 نسخه  تقویم رومیزی مدرن 07 7

  0  79,000 نسخه  تقویم رومیزی مدرن ماربل 08 8

  0  79,000 نسخه  تقویم رومیزی خشتی ماربل 09 9

  0  167,000 نسخه  سررسید وزیری سلفونی سامان 10 10

  0  179,000 نسخه  سررسید وزیری چرم کرم سامان 11 11

  0  189,000 نسخه  سررسید وزیری چرم سرمه ای سامان 12 12

  0  199,000 نسخه  سررسید وزیری چرم ماربل سامان 13 13

  0  214,000 نسخه  سررسید وزیری چرم الکچری سامان 14 14

  0  125,000 نسخه  چرم  سپیدار17*12سررسید  15 15

  0  124,000 نسخه  چرم سپیدار 17*12برنامه  روزانه  16 16

  0  239,000 نسخه  ارگانایزر مدیران برتر 18 17

  0  59,000 نسخه  یادداشت نگارا 20 18

  0  20,000 نسخه  جعبه  22 19

  0  جمع کل :

 کل مبلغ قابل پرداخت : 

 . هزینه جعبه های سررسید به صورت مجزا محاسبه خواهد شد 

 . سررسید مدیران برتر دارای دو رنگ مشکی و سرمه ای می باشد 

  صورت اتمام موجودی , ثبت سفارش صورت نخواهد پذیرفت .فروش و ارسال نمونه امانی , تعهدی جهت اخذ سفارش ایجاد نمی کند , لذا در 

  . به همراه داشتن این رسید در زمان عودت محصوالت الزامی می باشد 

 . هزینه رفت و آمد , در زمان ارسال و عودت محصوالت به عهده شرکت درخواست کننده نمونه می باشد 

  عودت خواهد شد.اسفند مبلغ  پرداختی  1در صورت عودت نمونه ها تا مورخ 

 .با توجه به نوسانات اخیر قیمت کاغذ , قیمت های فوق دارای اعتبار موقت بوده و در صورت افزایش مجدد قیمت کاغذ , تغییر خواهد کرد 

 

 

 مهر و امضا خریدار


