
Форма замовлення PHPP
Дата: 

Покупець: 

Компанія/ПІБ: 

Адреса: 

Область: 

Поштовий Код: 

Телефон: 

Факс: 

ПІБ Контакту: 

Доставка: * На адресу, вказану вище

Компанія/ПІБ: 

Адреса:

Область:

Поштовий Код:

Телефон:

Факс:

Українська ініціативна група 
Пасивного Будинку

Україна
Телефон: +380 50 6225498

info@passivehouse-igua.com
http://passivehouse-igua.com/

 

E-mail:

Вебсайт:

ПІБ Контакту: 

E-mail:

Назва Опис Кількість Ціна один.грн. Сума, грн.

 PHPP7 2012

PHPP8 2013

Сума

Загальна Сума

Оплата

Готівка

Безготівка

Банківські реквізіти

Доставка *: Виберіть "На адресу, вказану вище". 
Якщо адреса доставки відрізняється від адреси,  
вказаної в  верхій частині Форми замовлення, 
тоді введіть додаткові дані в секції  "Доставка". 

Дата поставки 

Ідентифікаційний номер: *

Компанія

ІПН, КПП та інш.

Банк, ОКПО, р/р
Після обробки Замовлення буде надіслано на  
Вашу електронну скриньку, з інформацією по  
ватрості поштових/транспортних послуг. 
Доставка PHPP по Україні та країнам СНД  
здійснюється після повної оплати (з урахуванням  
пересилання) поштою або іншими варіантами,  
зазначеними замовником. Вартість доставки 
 залежить від кількості пакетів РНРР і відстані.

Заповнюється Продавцем після обробки 

* Ідентифікаційний номер присвоюється Покупцю 
після першого придбання PHPP. Надалі при  
замовленні оновлень програми або придбанні  
наступних версій РНРР Вам буде надано знижки. 

         Поле з позначкою для обов'язкового заповнення

Доставка

Заповнюється при оплаті безготівкою

PHPP9 2015

designPH v.2

Адреса

Кликніть в правому куту "мишкою" та виберіть  дату в календарі 

Місто, селеще, вулиця, номер будинку та квартири

Заповніть Форму замовлення, збережіть її та 
надішліть на: info@passivehouse-igua.com


Форма замовлення PHPP
Покупець: 
Доставка: *
Українська ініціативна група 
Пасивного Будинку
Україна
Телефон: +380 50 6225498
info@passivehouse-igua.com
http://passivehouse-igua.com/
Назва
Опис
Кількість
Ціна один.грн.
Сума, грн.
 PHPP7 2012
PHPP8 2013
Сума
Загальна Сума
Оплата
Банківські реквізіти
Доставка *: Виберіть "На адресу, вказану вище".
Якщо адреса доставки відрізняється від адреси, 
вказаної в  верхій частині Форми замовлення,
тоді введіть додаткові дані в секції  "Доставка". 
Після обробки Замовлення буде надіслано на 
Вашу електронну скриньку, з інформацією по 
ватрості поштових/транспортних послуг.
Доставка PHPP по Україні та країнам СНД 
здійснюється після повної оплати (з урахуванням 
пересилання) поштою або іншими варіантами, 
зазначеними замовником. Вартість доставки
 залежить від кількості пакетів РНРР і відстані.
* Ідентифікаційний номер присвоюється Покупцю
після першого придбання PHPP. Надалі при 
замовленні оновлень програми або придбанні 
наступних версій РНРР Вам буде надано знижки. 
         Поле з позначкою для обов'язкового заповнення
Заповнюється при оплаті безготівкою
PHPP9 2015
designPH v.2
Кликніть в правому куту "мишкою" та виберіть  дату в календарі 
Місто, селеще, вулиця, номер будинку та квартири
 PHPP: Пакет Планування Пасивних Будинків.
PHPP7 2012 - PHPP9 2015 Форма замовлення
8.0.1291.1.339988.332839
info@passivehouse-igua.com
Українська ініціативна група Пасивного Будинку
29.03.2017
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