
 

 
БЛАНК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 
№:    Місто, число:       
Адреса фірми:____________ 
_________________________ 

№ клієнта:       
Адреса доставки:____________ 

____________________________ 
№ клієнта:       

Клієнт:       Клієнт:       
Вулиця:       Вулиця:       
Поштовий 
індекс: 

      Поштовий індекс:       

Телефон:       Телефон:       
Факс:       Факс:       
E-mail:       E-mail:       
Відповідальний:  Відповідальний:       

 Новий клієнт  Існуючий клієнт Вихідний   по  вт  ср  чт  пт     сб     нд 

   Без вихідних 

 Час роботи       

 

Позиція : 1 2 3 4 

Продукт:  лого  біколір  лого  біколір  лого  біколір  лого  біколір 

 Клієнт   Логомат   уні колір  стиль  уні колір  стиль  уні колір  стиль  уні колір  стиль 

Колір:                         
     

Розмір в см:                         
Поверх:                         
Описи місця, де лежить 
килимок 

                        

 вертикально горизонтально вертикально горизонтально вертикально горизонтально  вертикально  горизонтально 
Положення:  по діагоналі 

праворуч 
по діагоналі 
ліворуч 

по діагоналі 
праворуч 

по діагоналі 
ліворуч 

по діагоналі 
праворуч 

по діагоналі 
ліворуч 

 по діагоналі 
праворуч 

 по діагоналі  
ліворуч 

     

Інтервал чищення:     

  2 дні   4 дні    щонеділі   14 днів        
 щомісячно 

 2 дні   4 дні    щонеділі  14 днів    
 щомісячно 

 2 дні   4 дні    щонеділі   14 днів     
 щомісячно 

 2 дні   4 дні    щонеділі  14 днів        
 щомісячно 

з_______по_______          грн. у місяць           грн. у місяць           грн. у місяць           грн. у місяць 
  2 дні   4 дні    щонеділі   14 днів        

 щомісячно 
 2 дні   4 дні    щонеділі  14 днів    

 щомісячно 
 2 дні   4 дні    щонеділі   14 днів     

 щомісячно 
 2 дні   4 дні    щонеділі  14 днів        

 щомісячно 

з_______по_______          грн. у місяць           грн. у місяць           грн. у місяць           грн. у місяць 
  2 дні   4 дні    щонеділі   14 днів        

 щомісячно 
 2 дні   4 дні    щонеділі  14 днів    

 щомісячно 
 2 дні   4 дні    щонеділі   14 днів     

 щомісячно 
 2 дні   4 дні    щонеділі  14 днів        

 щомісячно 

з_______по_______           грн. у місяць           грн. у місяць           грн. у місяць           грн. у місяць 
     

Рахунок:     

 річний:       грн. у рік         грн. у рік         грн. у рік         грн. у рік   
  квартальний:           грн. у квартал           грн. у квартал           грн. у квартал           грн. у квартал 
  місячний:         грн. у місяць         грн. у місяць         грн. у місяць         грн. у місяць 

 
 
 

ЛОГОМАТ ___________________________ КЛІЕНТ __________________________ 
 
Підпис _______________________________ Підпис ___________________________ 
 
 
М.П. М.П. 


	 
	БЛАНК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

