
                   Firma lub Imię i Nazwisko:   ............................................................................................................................................
Wytwórnia Zębów Sztucznych

94-104 Łódź, ul. Obywatelska 187/189     Adres:     ............................................................................................................................................
faks automatyczny +48 42 688 33 84

office@wiedent.com.pl
    NIP / Telefon:    ............................................................................................................................................

Zęby zaznaczone ▄ będą dostępne sukcesywnie 
437 - nowy fason zębów przednich górnych już w sprzedaży

A1V A2V A3V A3,5V A4V B2V C2V C3V D3V

635 635

636 636

637 637

733 733

402 402

421 421

431 431

437 437

441 441

461 461

471 471

480 480

481 481

507 507

Razem
14 g/d 14 g/d
16 g/d 16 g/d

33 g/d 33 g/d

36 g/d 36 g/d

52 g/d 52 g/d

54 g/d 54 g/d

55 g/d 55 g/d

57 g/d 57 g/d

Razem op.

Proszę określić rodzaj zamówienia (KAŻDY RODZAJ NA OSOBNYM DRUKU): UWAGI:

               płytki  tylko                                                   pudełka  (18 płytek zębów przednich
               dla klientów indywidualnych                             lub 12 płytek zębów bocznych)    

Data ........, ........, 202..... Podpis .......................................................................................

Wypełnia producent: Przyjęto do realizacji w dniu ........, ........, 202.....

Zmiany w zamówieniu uzgodniono telefonicznie z Panem/Panią .................................................................................. ...........................................................................................

Podpis osoby upoważnionej przez Producenta

Zęby akrylowe Classic

D 0623-2

Szanowni Państwo,
pragniemy podziękować za złożenie zamówienia i dokonanie zakupu w  naszej firmie. W załączeniu 
przesyłamy kserokopię Waszego zrealizowanego zamówienia oraz aktualne druki zamówień. Państwa 
zamówienia staramy się realizować tak szybko jak to możliwe i maksymalny czas realizacji zamówień 
to 5 dni. Może on ulec zwiększeniu w szczególnych przypadkach takich jak okres przed naszą przerwą 
urlopową lub okresy promocji. Przypominamy, że warunkiem realizacji Państwa nowych zamówień 
jest terminowe regulowanie wcześniejszych płatności. Przesyłki będą wysyłane za pośrednictwem 
firmy kurierskiej.
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