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Σημειώσεις Εντολής Αγοράς 

Απαιτούμενα Έγγραφα 

− Τιμολόγιο / Δελτίο Αποστολής, τα οποία πρέπει να αποσταλούν πρώτα μέσω e-mail και τα 

πρωτότυπα με τα προϊόντα ή (εάν απαιτείται εκτελωνισμός) με ταχυμεταφορέα. 

− Λίστα συσκευασίας που αναγράφει τον αριθμό παραγγελίας, το συνολικό βάρος/αριθμό κιβωτίων 

αποστολής, τεμάχια/ποσότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε κιβώτιο, το βάρος και τις διαστάσεις 

κάθε κιβωτίου. Αυτό πρέπει να σταλεί πρώτα με φαξ και το πρωτότυπο με τα έγγραφα αποστολής. 

− Κιβωτολόγιο μέσω email που αναγράφει τον μεταφορέα, το μέσο μεταφοράς, τον αριθμό 

AWB/CMR/φορτωτικής, βάρος, κούτες, κ.λπ. 

− Παρακαλούμε όπως δηλώνετε στα συνοδευτικά έγγραφα ή σε ξεχωριστό έντυπο, την χώρα 

προέλευσης των προϊόντων σας, βάσει του υπ’ αριθμ. 1207/2001 κανονισμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Σημειώσεις και Όροι 

− This Purchase Order (“PO”) is valid only afte 

− Η παρούσα Παραγγελία ισχύει μόνο μετά από γραπτή επιβεβαίωση σας (fax/e-mail), εντός 4 

ημερών από την ανάθεση της. 

− Παρακαλούμε να αναγράφετε τον κωδικό INTRASOFT INTL. και τον αριθμό της παρούσας 

Παραγγελίας σε κάθε έντυπο (επιβεβαίωση, τιμολόγιο / ΔΑ, αλληλογραφία) απευθυνόμενο προς 

την Εταιρεία μας. 

− Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τις ποσότητες των συσκευασιών των προϊόντων και δηλώστε μας 

οποιαδήποτε αναντιστοιχία. 

− To προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τους αριθμούς προϊόντος και τα τεχνικά εγχειρίδια του 

κατασκευαστή. 

− Η αναγραφόμενη αξία θα επιβαρύνεται με τον νόμιμο ΦΠΑ. 

− Η INTRASOFT INTL.  δικαιούται να υπαναχωρήσει αζημίως από την παρούσα Παραγγελία, σε 

περίπτωση που τα προϊόντα δεν παραδοθούν στον ορισμένο στην παρούσα Παραγγελία τόπο ή/και 

χρόνο ή/και σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικών / ακατάλληλων προϊόντων. 

− Κανένα υλικό δεν μπορεί να παραληφθεί από την INTRASOFT INTL.  χωρίς να προϋπάρχει 

καταχωρημένη Παραγγελία. 

− Παρακαλούμε τα τιμολόγια σας να αναγράφουν τον ΑΦΜ σας, τα στοιχεία της Τράπεζάς σας, στην 

οποία θα καταβληθεί το τίμημα της παρούσας Παραγγελίας, καθώς επίσης και τη σημείωση ότι “τα 

ανωτέρω προϊόντα είναι καινούρια και αμεταχείριστα”. 

− Για την παρούσα Παραγγελία ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Συνθήκες Προμήθειας της INTRASOFT 

INTL. , που είναι δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα της (www.intrasoft-intl.com). 

http://www.intrasoft-intl.com/

