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ZLECENIE ODBIORU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
DO ZAGOSPODAROWANIA
DANE ZLECENIODAWCY (do faktury)
Nazwa firmy

Adres

NIP
Osoba do kontaktu
(Imię i nazwisko, numer tel., adres e-mail)

ZDAWANY CZYNNIK CHŁODNICZY DO ZAGOSPODAROWANIA
Butle
PROZON

Butle
Klienta

Liczba
butli
[szt.]

12,5 l

27,2 l

40 l

60 l

Rodzaj czynnika chłodniczego
Masa brutto (masa butli i czynnika chłodniczego) [kg]
Masa netto (masa czynnika w butlach) [kg]
Obiekt, z którego czynnik odzyskano

Odbiór pełnej butli :
Kurier/Transport PROZON
Transport Zleceniodawcy
Numer rejestracyjny pojazdu Klienta:

TRANSPORT BUTLI
Zwrot butli Klienta:
Utylizacja
Kurier/Transport PROZON
Transport Zleceniodawcy (do 30 dni od dnia informacji
o gotowości do odbioru)

Adres odbioru pełnej butli (Nazwa firmy, osoba kontaktowa,

Adres zwrotu pustej butli (Nazwa firmy, osoba kontaktowa, adres

adres z kodem pocztowym – jeśli inny niż Zleceniodawcy)

z kodem pocztowym – jeśli inny niż Zleceniodawcy)

UWAGA! Zakaz napełniania butli wieloma czynnikami!
Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje ogólne warunki zlecenia odbioru czynnika chłodniczego do zagospodarowania (strona 2), obowiązujące
w Centrum Regeneracji PROZON Fundacja Ochrony Klimatu.

Data i czytelny podpis Zleceniodawcy:
...................................................................................
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OGÓLNE WARUNKI ZLECENIA ODBIORU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
DO ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ CENTRUM REGENERACJI
1. PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, zwana dalej PROZON, świadczy usługi dla podmiotów gospodarczych i
osób fizycznych, zwanych dalej Klientami.
2. PROZON przyjmuje od Klientów zlecenia na wykonanie określonych usług. Zamówione usługi wykonywane są
według procedur.
3. Należność za wykonaną usługę podlega uiszczeniu po zakończeniu realizacji zlecenia.
4. Klient zobowiązuje się opłacić terminowo fakturę VAT.
5. Klient upoważnia PROZON do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
6. Koszty transportu butli ponosi Klient.
7. Klient akceptuje opłaty za transport butli w wysokości 25 zł netto/butla poj. wodna ≤ 27,2 l oraz 50 zł
netto/butla poj. wodna > 27,2 l.
8. Klient akceptuje zwrot butli pustych (butle Klienta) pod wskazany w formularzu adres na własny koszt po
upływie 30 dni od dnia informacji o gotowości do odbioru pomimo, że wskazał w formularzu transport
Zleceniodawcy.
9. PROZON odstąpi od naliczania opłaty za odbiór butli w przypadku gdy odebrana butla będzie zawierała
czynnik chłodniczy pochodzący z odzysku.
10. PROZON upoważnia Klienta do napełniania butli PROZON przeznaczonych do odzysku odzyskanymi
czynnikami chłodniczymi z instalacji chłodniczych.
11. Formularz zlecenia opisuje butle wg ich pojemności wodnej w litrach. Ze względów bezpieczeństwa
maksymalne napełnienie czynnikiem chłodniczym nie może przekraczać 80% pojemności wodnej danej butli.
12. Formularz zlecenia odbioru czynnika chłodniczego do zagospodarowania musi zawierać wszelkie wymagane
informacje, niezbędne do realizacji usługi.
13. Usługi oferowane przez PROZON objęte są podatkiem VAT 23%.
14. Podpisanie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją w/w warunków oraz zgód znajdujących się poniżej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu realizacji zlecenia
(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych udostępnionych na potrzeby realizacji tego zlecenia, w celu umożliwienia w przyszłości
korzystania przez Zleceniodawcę z usług Zleceniobiorcy, w szczególności w celu wysyłania mu ofert marketingowych m.in.: ofert nowych
szkoleń, nowych usług.
Zleceniodawca zezwala Zleceniobiorcy na wysyłanie na wskazany przez siebie adres kontaktowy przedmiotów Zlecenia i kontaktowanie
się w sprawie realizowanego Zlecenia pod podanym przez siebie numerem telefonu lub adresem mailowym. Zleceniodawca bierze na
siebie odpowiedzialność, za prawidłowość podanych przez siebie danych.
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