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 In acest ghid aveti informatiile necesare despre cum faceti plata pentru produsele facturate pe care doriti sa
le primiti.



Pentru a primi produsele pe care ati facut rezervare si pentru care ati primit factura proforma, trebuie sa
faceti plata si apoi confirmarea platii..

 Pentru a face plata trebuie sa aveti factura proforma care a fost emisa la data cand ati facut rezervarea.
 Pentru a primi factura proforma aveti la dispozitie mai multe moduri:
-

Modul A: sa va tipariti factura proforma in momentul in care ati facut rezervarea de produse ( vezi ghidul
cum facturez produsele aflate in cos)
Modul B: sa contactati administratorul site sau operatorul de serviciu de pe acest site pentru a va trimite
formatul electronic al facturii proforme pe comanda facuta . In acest caz va recomand sa utilizati datele de
afisate la accesarea meniului Contact (butoanele albastre din partea de sus a acestui site)

Aici se afla butonul Contact
Aici aveti datele la care putem fi
contactati

 Dupa ce ati intrat in posesia facturii proforme va recomand sa cititi informatiile care va sunt livrate odata cu
factua proforma. Aceste informatii sunt in partea de jos a afcturii proforme si va explica cum trebuie procedat
pentru a face plata pe produsele pentru care ati facut rezervare si pentru care vi s-a emis aceasta factura proforma.
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 In principiu aveti la dispozitie mai multe variante:
-

Varianta A: plata anticipata integrala a contravalorii trecute in factura proforma; aceasta plata se face cu
Ordin de plata.

-

Varianta B: plata unui avans de 50% din valoarea trecuta in factura proforma; aceasta plata se face cu
Ordin de plata iar diferenta de 50% urmeaza sa fie achitata ramburs de catre cumparator in momentul in
care primeste coletul cu produsele comandate.



Daca ati optat pentru Varianta A va recomand sa urmati procedura de mai jos:
Pasul 1:
Emiteti ordin de plata pe datele din factura proforma. Specificati in ordinul de plata numarul facturii proforme in
baza careia ati facut aceasta plata
Pasul 2:
Dupa ce ordinul de plata a fost vizat de banca la care ati efectuat plata trimiteti ordinul de plata la numarul de fax
0354408870 sau 0354408871. Odata cu ordinul de plata trimiteti tot pe fax si formularul care insoteste factura
proforma. In acest formular specificati adresa unde doriti sa va fie trimis coletul cu produsele comandate si cum sa
va fie expediat acest colet.

Pasul 3 :
Ordinul de plata si formularul specificat la pasul 2 pot fi expediate si pe email la adresa
manager2protectiamuncsipsi.ro
Pasul 4
In 24 ore de la confirmarea platii, produsele comandate de dumneavoastra sunt expediate la adresa si in modul
specificat de dumneavoastra in formularul care insoteste factura proforma. In colet veti avea si factura in original pe
produsele comandate de dumneavoastra cat si certificatul de conformitate pe aceste produse.



Daca ati optat pentru Varianta B va recomand sa urmati procedura de mai jos:
Pasul 1:
Emiteti ordin de plata pe datele din factura proforma. Specificati in ordinul de plata numarul facturii proforme in
baza careia ati facut aceasta plata si faptul ca este doar avans 50% din valoare factura proforma nr ....
Pasul 2:
Dupa ce ordinul de plata a fost vizat de banca la care ati efectuat plata trimiteti ordinul de plata la numarul de fax
0354408870 sau 0354408871. Odata cu ordinul de plata trimiteti tot pe fax si formularul care insoteste factura
proforma. In acest formular specificati adresa unde doriti sa va fie trimis coletul cu produsele comandate si cum sa
va fie expediat acest colet.

Pasul 3 :
Ordinul de plata si formularul specificat la pasul 2 pot fi expediate si pe email la adresa
manager2protectiamuncsipsi.ro
Pasul 4
In 24 ore de la confirmarea platii, produsele comandate de dumneavoastra sunt expediate la adresa si in modul
specificat de dumneavoastra in formularul care insoteste factura proforma. In colet veti avea :
factura in original pe produsele comandate de dumneavoastra cat si certificatul de conformitate pe aceste
produse.
- chitanta pentru diferenta de 50% din valoarea de factura proforma pe care mai trebuie sa o platiti ramburs
la primirea coletului
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Pasul 5
La primirea coletului trebuie sa platiti ramburs diferenta de 50% din factura proforma
Va multumim pentru ca ati ales serviciile noastre!
Ing. Vatasescu Mihail administrator site
www.protectiamuncsipsi.ro
manager@protectiamuncsipsi.ro
0354408870
0354408871
0721788037
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