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){'мови поставкм:
_ 2з 100, Б1нницька область, м. ){меринка, вул.
Бабад:каняна,
1[, Биробниний п]дрозд|л експлуатац1йне ;";;;;"
__)(меринка
депо
рег|ональнот ф1л|т
<[11вденно-3ах|дна зал1зниця> |{А[ <9йрзал1з,,,",.
[{оставка товару зд1йснтосться протягом 20 (двалпяти)
робоних дн|в з моменту п1дпиоання
(торонами

бул.

!оговору
виготовлення продукц!| - 201 7
р|к.
11оста'тапьник гаранту€ як|с': ь та над]йн1сть
товару, що поотачаеться 11ротягом
терм!ну, який передбанено техтт|члтипти
у}1овами та отандартами на даний.-[овар, але не
штентпе 12 м!сяц|в в|д дня передан1 1овару
3амовнику.
1ерм|н усунення недол|к!в або зам!ни''"^ру
мехсах гарант1йного терм1ну - 10 дн1в з
моменту виявлення дефект1в.
"
|1ри поставц| 1овару постанальник надас нормативно
техн!нну документац|то, в як1й
зазначено: р|к виготовлення, основн1техн1нн1 хара{.геристики,
умов}т та гарант|йний терм|н
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експлуата.{1|, вим1оги до приймання. збер!гаттня
та експл1атап1т

Б. о. директора
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Ф.Б. ({угай

