
Carlex Design Limited sp. z o.o.  

ul. Świerkowicka 41   

41-502 Czechowice Dziedzice

NIP: 896 156 09 22   

Tel: +48 32 210 10 22

ZAMÓWIENIE MODYFIKACJI 

Data

Numer zamówienia Carlex Design Limited 

Obsługujący zamówienie w Carlex Design Limited

Numer limitowanej edycji

1

Kod pocztowy    Kraj

ZAMAWIAJĄCY

Imię i nazwisko/firma

Ulica 

Miejscowość

NIP

Osoba kontaktowa (imię i nazwisko) 

Adres e-mail     Nr telefonu 

Numer id. pojazdu (VIN)

Radar

Elektryczna regulacja fotela kierowcy

Relingi dachowe

Elektryczna regulacja fotela pasażera

Orurowanie przestrzeni ładunkowej

Manualna regulacja fotela kierowcy

Aktywny tempomat (ACC)

Manualna regulacja fotela pasażera

Hak holowniczy

Czujniki parkowania

 Pojazd zarejestrowany       Nr rejestracyjny 

Pojazd nie jest zarejestrowany 

Wersja EU

Wersja UK

Kierownica z łopatkami zmiany biegów 

Kierownica skórzana

Kierownica podgrzewana

Halogeny przeciwmgielne przednie 

Spryskiwacze reflektorów 

Automatyczna skrzynia biegów 

Manualna skrzynia biegów

Kamera cofania

Kamery (system 360°)

Wersja (np. Progressive)

    Kolor pojazdu

DANE ORAZ WYPOSAŻENIE POJAZDU BAZOWEGO

Rok produkcji
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Zwrot na adres zamawiającego

LOGISTYKA

Data dostarczenia pojazdu do modyfikacji

Miejsce dostarczenia pojazdu do modyfikacji 
Dyspozycja dot. zdemontowanych części  

(4 opony, 4 felgi bez czujników ciśnienia, koło zapasowe, zderzak 
tył, zawieszenie kpl. progi boczne, relingi dachowe - o ile dotyczy)

Adres zwrotu zdemontowanych, oryginalnych części 

Koszt transportu zdemontowanych części

Pozostawiam do dyspozycji Carlex Design 

Cena wybranej modyfikacji 

AKCESORIA DODATKOWE NIE UWZGLĘDNIONE W MODYFIKACJI*

WALUTA

CENA NETTO

CENA NETTO 

CENA NETTO 

CENA NETTO 

CENA NETTO 

CENA NETTO 

CENA NETTO 

CENA NETTO 

CENA NETTO 

CENA NETTO 

CENA NETTO 

CENA NETTO 

CENA NETTO

Podwyższone zawieszenie PEDDERS

Osłona dachowa z lampami Standard

Osłona dachowa z lampami Elite

Elektroniczny system dźwięku V8 układu wydechowego 

StyleBar Pickup Design

Progi boczne Pickup Design Terrain

Progi elektryczne

Carbon Exterior Pack

Karbonowe panele deski rozdzielczej 

Pełnowymiarowe koło zapasowe (z felgą 18'' PD)

Pakiet EXTREME (tylko do OFF-ROAD)

Tapicerka sportowa (kolor: czarny/brązowy/zielony)

INNE AKCESORIA* /UWAGI

TRANSPORT CENA NETTO

WARUNKI PŁATNOŚCI ŁĄCZNA CENA NETTO 

w tym przedpłata

*Podstawowa modyfikacja, akcesoria dodatkowe i inne akcesoria zainstalowane na pojeździe, które nie są objęte homologacją.

PODSTAWOWA MODYFIKACJA*
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WARUNKI ZAMÓWIENIA

1.Do ujętych w zamówieniu cen należy dodać podatek VAT wedle obowiązującej stawki.

2.Zamówienie będzie realizowane zgodnie z OWS nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Carlex Design Limited płatności

zgodnej z warunkami płatności.

3.Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż płatność będzie przeznaczona przez Carlex Design Limited na poczet

kosztów związanych z wytworzeniem produktów i nabyciem niezbędnych materiałów. W przypadku rezygnacji

zamawiającego z zamówienia, 40% wartości zamówienia nie będzie podlegało zwrotowi.

4.Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć pojazd do modyfikacji w terminie i według specyfikacji technicznej określonej

w zamówieniu.

5.Opóźnienie dostawy samochodu do modyfikacji powoduje konieczność wyznaczenia nowego terminu jej wykonania

przez Carlex Design Limited.

6.Po zakończeniu modyfikacji oraz po zaksięgowaniu pełnej wpłaty środków na rachunku Carlex Design Limited, pojazd

zostanie przekazany do dyspozycji zamawiającego.

7.Zamawiający akceptuje fakt, że podczas demontażu fabrycznych części mogą one ulec uszkodzeniu lub porysowaniu i

oświadcza, że z tego tytułu nie będzie wnosił względem Carlex Design Limited żadnych roszczeń.

8.W odniesieniu do wskazanych wyżej akcesoriów dodatkowych i innych akcesoriów nie objętych homologacją, Klient

przyjmuje do wiadomości, iż mogą one nie posiadać homologacji wymaganej przepisami prawa właściwego dla miejsca

rejestracji/użytkowania pojazdu, co może mieć wpływ na procedury rejestracji lub badań okresowych takich pojazdów.

Klient oświadcza, iż nie będzie z tytułu powyższego podnosił względem CDL jakichkolwiek roszczeń

w przyszłości.

9.Ogólne Warunki Sprzedaży Carlex Design Limited (OWS), instrukcja użytkowania  oraz warunki gwarancji stanowią

integralną część tego zamówienia i zamieszczone są na stronie

www.carlexdesign.com/documents/. Złożenie niniejszego zamówienia jest jednoznaczne z oświadczeniem

zamawiającego o otrzymaniu tych dokumentów, zapoznaniem się z ich treścią oraz ich akceptacją.

data, podpis (pieczęć) zamawiającego

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carlex Design Limited sp. z o.o., ul. Świerkowicka 41, 43-502 Czechowice-
Dziedzice. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. b – podanie danych jest obligatoryjne i jest warunkiem realizacji zamówienia oraz w celu marketingu na podstawie art. 6 
ust. 1 lit a – tj. zgody, która jest dobrowolna, konsekwencją braku zgody będzie niemożliwość przekazania informacji. Pani/Pana 
dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji zamówienia, wygaśnięcia roszczeń i archiwizacji lub 
usunięcia zgody.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania 
danych. Wszelkie zmiany można zgłosić na adres:  contact@carlexdesign.com. 

3

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych Carlex Design Limited sp. z o.o. 

Preferuje przekaz informacji za pośrednictwem: 

adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu (e-mail i sms) 

numeru telefonu (połączenia telefonicznego)
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