
 

 

 
 

    

 

 

      تعداد محصول نام کاال کد تعداد محصول نام کدکاال

                            سامان ایتالیایی طوسی چرم وزیری سررسید 01  رسام مشکی اروپایی سررسید 10

  سامان کرم گاالردو چرم وزیری سررسید 01  رسام ای سرمه چرم اروپایی سررسید 10

  سامان الکچری چرم وزیری سررسید 01  رسام گالینگور اروپایی سررسید 10

  کرم کاغذ+رستا آبی رقعی یادداشت 01  رسام رنگی چرم اروپایی سررسید 10

  سپیدار مشکی ونیز چرم 00*01سررسید 01  رسام طوسی چرم اروپایی سررسید 10

  سپیدار قرمز ونیز چرم 00*01 روزانه برنامه 00  رسام قرمز ونیز چرم اروپایی سررسید 11

  سپیدار طوسی چرم 00*01 سررسید 00  رسام مشکی ونیز چرم اروپایی سررسید 11

  سپیدار کرم چرم 00*01 روزانه برنامه 00  رسام طوسی ایتالیایی چرم اروپایی سررسید 11

  مدرن رومیزی تقویم 01  رسام گلد اروپایی سررسید 11

  خشتی رومیزی تقویم 01  رسام کرم گاالردو چرم اروپایی سررسید 01

  موج خشتی رومیزی تقویم 01  رسام الکچری چرم اروپایی سررسید 00

  نگارا یاداشت 01  سامان مشکی  چرم یوزیر سررسید 00

  مشکی همراه مدیران یادداشت 01  سامان سرمه ای  چرم وزیری سررسید 00

     سامان طوسی چرم وزیری سررسید 00

     سامان مشکیونیز  چرم وزیری سررسید 00

 

 کنید. ارسال 73793053090 م یا واتساپ واحد سالنامه برگ به شماره تلگرا به را آن ، فرم تکمیل از پس •

 .نمود خواهند اعالم شما به را کارت و حساب شماره و نمونه مبلغ جمع و گرفته تماس شما با ما همکاران ،فرم ارسال از پس •

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

 و هیچ نمونه ای بدون جعبه ارائه نخواهد شد. گردد می محاسبه جداگانه بصورت محصوالت جعبه هزینه •

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

 .شد خواهد عودت پرداختی  مبلغ بهمن 03 مورخ تا ها نمونه عودت صورت در •

 .کرد خواهد تغییر ، کاغذ قیمت مجدد افزایش صورت در و بوده موقت اعتبار دارای قیمت لیست ، کاغذ قیمت اخیر نوسانات به توجه با •

 . باشد می الزامی سایت وب داشتن همکاری هویت احراز جهت •

 . ندارند احراز به نیاز باشد شده ثبت سیستم در آنها نام و اند داشته همکاری برگ سالنامه واحد با گذشته های سال در که تبلیغاتی همکاران  •

 . نمایید وارد دقیق را ایمیل آدرس لطفا ها قیمت لیست و اخبار آخرین از اطالع جهت •

 

 

دار
ری

خ
 

 تاریخ: شماره تماس: نام شرکت :

 نمابر: شماره موبایل: نام نماینده شرکت:

 آدرس ایمیل : آدرس وب سایت :

 نشانی:

 

0011فرم درخواست نمونه سررسید سال   

www.bargcalendar.com 

11110010-100  

 مهر و امضا خریدار 
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