
To view the full contents of this document, you need a later version of the PDF viewer. You can upgrade 
to the latest version of Adobe Reader from www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 
 
For further support, go to www.adobe.com/support/products/acrreader.html


Działając w imieniu firmy:         
 z siedzibą w                                                                  
 przy ul.   wpisanej do Krajowego Rejestru  Sądowego przez
o numerze KRS:                                                                 , NIP:Regon:oświadczam/-amy, iż jestem/-eśmy osobą/-ami uprawnionymi do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu w/w podmiotu i na tej podstawie wnosimy o przyznanie statusu Administratora konta sklepu internetowego www.schrack.pl Pani/Panu 
 
 
 
Wpisz Nazwisko
Zgłoszenie Administratora 
..\Elementy_WWW\LOGO\schrack-logo-rgb-300dpi.jpg
Schrack Technik Polska
ul. Staniewicka 5
03-310 Warszawa
tel. (22) 205 31 10
fax. (22) 205 31 11
www.schrack.pl
oświadczenie dla Spółek
kontakt@schrack.pl
Od teraz sam możesz zarządzać kontami w Sklepie Online!  Wystarczy wypełnić i odesłać niniejszy formularz.
Jednocześnie oświadczam/-my, iż wyrażamy zgodę, aby:
- osoba wskazana powyżej, po uzyskaniu statusu Administratora, mogła w sposób nieograniczonyi według własnego uznania decydować o nadawaniu kolejnym osobom statusu Administratora,
 - każdy Administrator mógł w sposób nieograniczony i według własnego uznania decydować o nadawaniu kolejnym osobom statusu „Administratora”, statusu „Uprawniony do składania zamówień”, statusu „Uprawniony do podglądu cen”, statusu „Bez uprawnień”, statusu „Nieaktywny oraz zmiany naszych danych teleadresowych,
- każda osoba, która uzyskała lub uzyska status „Administratora” lub status „Uprawniony do składania zamówień” mogła akceptować Regulamin sklepu internetowego www.schrack.pl oraz składać wiążące zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie  sklepu internetowego www.schrack.pl, obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 
 
...............................................................................................................
 
Podpis/-y osób uprawnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki 
www.schrack.pl
Dodatkowe informacje o nowych fukncjach Sklepu Online odnajdziesz na stronie www.schrack.pl
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