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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 *

Numer telefonu *

Imię

nr kierunkowy nr telefonu

Nazwisko

Adres

Email *

Ulica i numer domu

jan.kowalski@gmail.com

Miasto

Wzrost

Waga

Kod pocztowy

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 *

Montaż będzie dotyczył: *

Ściennym

Domu jednorodzinnego

Sufitowym

Mieszkania

Jezdnym

Instytucji

Wymiarowanie dotyczy: *
Sypialni

Łazienki

Pokoju dziennego

Materiał ścian:

Materiał ścian:

Materiał ścian:

np. pustak, karton-gips itp.

np. pustak, karton-gips itp.

np. pustak, karton-gips itp.

Materiał sufitu:

Materiał sufitu:

Materiał sufitu:

np. beton, płyta żerańska

np. beton, płyta żerańska

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

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na formularz: *
Oświadczam, że zapoznałem się z polityka prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celu udzielenia przez Levicare sp. z .o.o., adres: ul. Świętojańska 3/1, 81‑368 Gdynia odpowiedzi na
wysłane zgłoszenie, w tym na kontakt telefoniczny lub kontakt przy pomocy innych środków porozumiewania się na
odległość. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych:
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych drogą elektroniczną i przetwarzanie moich danych
osobowych dla celów marketingowych przez Levicare spółkę z o.o., ul. Świętojańska 3/1, 81‑368 Gdynia. Mam
świadomość, że mogę cofnąć zgodę w każdym momencie.

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
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