Faks na e-mail

Odbieraj i archiwizuj faksy
na poczcie e-mail
Dołącz do grona firm, korzystających z ekologicznego i nowoczesnego rozwiązania ...

Usługa FaxInfo sprawi, że już nigdy nie stracisz zamówienia, klienta, jak również ważnej wiadomości
przesłanej faksem. Zapewne zastanawiasz się jak to możliwe? Otóż ...


linia będzie zawsze dostępna – możliwość odbierania kilku faksów jednocześnie



w przypadku nieudanej próby wysłania faksu – dostaniesz wiadomość na pocztę z podanym
nr telefonu, który chciał się skontaktować – wystarczy już tylko oddzwonić do klienta



masz możliwość archiwizacji przesłanych faksów za pomocą własnego programu pocztowego



szybkie przekazywanie faksu – wystarczy przesłać maila z faksem do zainteresowanej osoby



drukujesz te faksy, które są Ci niezbędne – pozostałe znajdują się na poczcie

To nie wszystkie zalety jakie może dać Ci ta usługa...

Koszt usługi FaxInfo :
97 zł netto za CAŁY ROK korzystania z usługi
(w przeliczeniu na miesiąc – 8,09 zł netto)

Jak zamówić usługę FaxInfo?

1. Wypełnij załączone zamówienie usługi
2. odeślij faksem pod nr 017 / 283 24 24
lub
3. zeskanuj i wyślij na adres: kk@faxinfo.pl

Z poważaniem,

Marek Kaszyk

Grupa FOREX
Biuro Handlowe: ul. Dojazd Staroniwa 2, 35-011 Rzeszów
Telefony: 017/ 853 64 64, 0 801 00 30 64, Fax: 017/ 283 24 24

ul. Warneńczyka 7/53
39-300 Mielec
NIP: 817 154 76 08

Biuro handlowe:
ul. Dojazd Staroniwa 2
35-011 Rzeszów
tel. 17 / 853 64 64
Fax. 17/ 283 24 24
Zamówienie usługi FaxInfo

Ja, niżej podpisany/a zamawiam usługę FaxInfo oraz wyrażam zgodę na wystawienie faktury
VAT bez podpisu odbiorcy przez Grupę FOREX z siedzibą w Mielcu / dostawcy usługi FaxInfo / na
podstawie załączonych danych. Grupa FOREX jest wpisana do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych pod nr 5165
Imię i Nazwisko
Zamawiającego
Nazwa firmy

Miejscowość

Kod

Ulica

Nr ul.

Nr lok.

Tel

NIP

REGON

e-mail kontaktowy

e-mail do faxu

Data zamówienia
Zamawiam usługę FaxInfo na okres 1 roku (365 dni) w cenie – 97 zł netto/rok, tj. 118,34 zł brutto
za rok.
Nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów.
Zlecenie jest zawarte na okres jednego roku od daty opłacenia zamówienia.
Po otrzymaniu zamówienia Grupa FOREX prześle na wskazany w zamówieniu adres e-mail umowę
oraz fakturę proforma za usługę.

………………………………...
Miejscowość, Data

………………………………...
Pieczątka firmowa

Po wypełnieniu odeślij Faksem pod nr: 17 / 283 24 24
lub zeskanowane wyślij na adres kk@faxinfo.pl

………………………………...
Czytelny podpis

