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Jelen szerzódés úrgya szíllíó állal az
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''Étet'nhzer
Idósek otthom rószÚrc" táIeyú ajánlati
fclhivásb.n és Ú ljá.lali dokunrcn1á.ió
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Mcgrcndeló késedelmes fizelése csctón szálliló a Ptk
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Meglendeló a szíIlitást fieg€ló?n h& szelnáie irásbb elküldi rölid útoí(fNÓn)
sállilónal a kolelkezó hélle lonatkozó 2' sáfuú fuél]ékletben foelalt tÍlalom.ak
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A nnlősóci ít!ólcl hcly. atcljcsitós helre. A minőségiát!ételt a me ryiégi átvétellól
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l 7í ]inak negfclclö
órája után a késedc].nrmcL órintctt lilurennrjsé! éíéké.ek
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