
Formularz pomiarowy

Wypełnij formularz na tyle, na ile potrafisz, nie martw się w przypadku problemów.
Zapisz go na dysku i wyślij nam wypełnioną wersję na email info@levicare.pl.
Pozostałe informacje omówimy na e-spotkaniu z przedstawicielem LeviCare!

Dane Klienta *

Imię Nazwisko

Numer telefonu *

nr kierunkowy nr telefonu

Adres

Ulica i numer domu

Miasto

Kod pocztowy

Email *

jan.kowalski@gmail.com

Wzrost Waga

Czy konieczne jest podparcie głowy? *
Tak
Nie

WAŻNE: Wykonaj zdjęcia wszystkich pomieszczeń, w których ma funkcjonować
podnośnik!

Uwagi
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Jestem zainteresowany/a podnośnikiem *
Ściennym
Sufitowym

Jezdnym

Montaż będzie dotyczył: *
Domu jednorodzinnego
Mieszkania

Instytucji

Wymiarowanie dotyczy: *
Sypialni Łazienki Pokoju dziennego

Materiał ścian:

np. pustak, karton-gips itp.

Materiał ścian:

np. pustak, karton-gips itp.

Materiał ścian:

np. pustak, karton-gips itp.

Materiał sufitu:

np. beton, płyta żerańska

Materiał sufitu:

np. beton, płyta żerańska

Materiał sufitu:

np. beton, płyta żerańska

Wymiary pomieszczeń w cm
 Długość Szerokość Wysokość

Sypialnia

Łazienka

Pokój

dzienny

Wymiary punktów dostępu w cm
 Długość Szerokość Wysokość

Łóżko

Wanna

Wózek

Kabina

prysznicowa

WC
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Uwagi

Masz problem z wypełnieniem formularza? Skontaktuj się z nami:

Infolinia: 796-980-503

Email: info@levicare.pl

Strona internetowa: www.levicare.pl 

Wypełniając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przechowywania danych teleadresowych w systemie informatycznym,
otrzymywanie newslettera z informacjami marketingowymi, przesyłania ofert marketingowych przez 
Levicare Sp. z o.o. , ul.Świętojańska 3/1, 81-368 Gdynia. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-
mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Skąd dowiedziałeś się o naszej firmie? Twoja odpowiedź pomoże nam w dotarciu do większej liczby 
klientów w przyszłości.

Google
Facebook
Z programu "Małe Wielkie Marzenia"

Z polecenia partnera/dystrybutora LeviCare
Z polecenia innej firmy
Z polecenia znajomych
Z innego źródła

Create your own automated PDFs with JotForm PDF Editor
3

mailto:info@levicare.pl
http://www.levicare.pl/
https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=200762366044047&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer

	formID: 200762366044047
	pdf_submission_new: 1
	simple_spc: 200762366044047-200762366044047
	adobeWarning: In order to submit this form, you should open it with Adobe Acrobat Reader.
	waga28: 
	wzrost27: 
	uwagi57:  
	phoneNumber6[area]: 
	phoneNumber6[phone]: 
	address5[addr_line1]: 
	address5[city]: 
	address5[postal]: 
	email4: 
	daneKlienta3[first]: 
	daneKlienta3[last]: 
	wymiaryPomieszczen26[0][0]: 
	wymiaryPomieszczen26[0][1]: 
	wymiaryPomieszczen26[0][2]: 
	wymiaryPomieszczen26[1][0]: 
	wymiaryPomieszczen26[1][1]: 
	wymiaryPomieszczen26[1][2]: 
	wymiaryPomieszczen26[2][0]: 
	wymiaryPomieszczen26[2][1]: 
	wymiaryPomieszczen26[2][2]: 
	materialSufitu18: 
	jestemZainteresowanya42[0]: Off
	jestemZainteresowanya42[1]: Off
	jestemZainteresowanya42[2]: Off
	materialSufitu17: 
	materialSufitu16: 
	materialScian15: 
	materialScian14: 
	materialScian13: 
	wymiarowanieDotyczy11[0]: Off
	wymiarowanieDotyczy11[1]: Off
	wymiarowanieDotyczy11[2]: Off
	wymiaryPunktow54[0][0]: 
	wymiaryPunktow54[0][1]: 
	wymiaryPunktow54[0][2]: 
	wymiaryPunktow54[1][0]: 
	wymiaryPunktow54[1][1]: 
	wymiaryPunktow54[1][2]: 
	wymiaryPunktow54[2][0]: 
	wymiaryPunktow54[2][1]: 
	wymiaryPunktow54[2][2]: 
	wymiaryPunktow54[3][0]: 
	wymiaryPunktow54[3][1]: 
	wymiaryPunktow54[3][2]: 
	wymiaryPunktow54[4][0]: 
	wymiaryPunktow54[4][1]: 
	wymiaryPunktow54[4][2]: 
	uwagi51: 
	skadDowiedziales62[0]: Off
	skadDowiedziales62[1]: Off
	skadDowiedziales62[2]: Off
	skadDowiedziales62[3]: Off
	skadDowiedziales62[4]: Off
	skadDowiedziales62[5]: Off
	skadDowiedziales62[6]: Off
	czyKonieczne59: Off
	montazBedzie53: Off


