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energie prin lumina FACTURA 
S.C. NEON LIGHTING S.R.L. Seria: NLFESM Nr.: 20035557 

Nr. Reg. Com./ an •  Data: 28.01.2021 

C.U.I. I Capital social: 2000 RON 
Sediu central: 400137 Cluj-Napoca, Str. Pans, nr. 78A, jud Cluj Cumpărătorl denumirel formă juridică: 

Tel: +40-264 450 884, Fax: +40-264 450.887 
vanzan neonliohtina ro j www.neonliohtino ro 

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE 
S3 SRL 

Cod IBAN: , Banca: B.R.D. SATU MARE 

Cod IBAN: R051  Banca: Trezoreria CLUJ-NAPOCA 

Nr. Reg. Com.lan Clienti necontractuali 
C.U.I.: , 
Sediu social. BUCURESTI. SECTOR 3, CAL VITAN, NR 154-158 
CLADIREA ADMINISTRATIVA, BIROU 2 SECTOR 3 I Judeţul 

S.C. NEON LIGHTING S.R.L. SATU MARE Bucuresti 
Satu Mare str Carelulut, nr 162. Tellfax• +40-261 711 270, E-mail vanzan_sm@neonlighting.ro Contul , Banca 

Modalitate de livrare: 
Firma curierat: 

SC:13 SALUBRITATE SI Punct de lucru: 

) 

N 

DESZAPEZ 41 4 .R.L. 
INTRA RE NR Adresa de livrare : BUCURESTI, SECTOR 3, CAL VITAN, 

NR 154-158, CLADIREA ADMINISTRAT1VA, B1ROU 2 SECTOR IESR 
ZIUA UN ANU 2II 3 

) 
Localitate : SECTOR 31 Judetul: Bucuresti 
Greutate totală : 0.207 kg Volum total. 0 mc 

Cota T.V.A.:19% Agent: 1020 AvizelComenzi: CSM-NLCCSM-000036010 28.01.2021 Pag:111 

Nr. 
Crt. Cod produs Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cant 

Pretul unitar 
(fără TVA) 

- lei - 

Valoare 
(fără TVA) 

- lei - 

Valoare 
TVA 

- lei - 

0 1 2 3 4 5 (3 x 4) 6 

i 2TLA01005OR 
0000 

Releu de siguranta 55R10 24VDC-24V DC-3 NO+1 
NC ABB 

Buc 1,00 410,00 410,00 77,90 

Consimţământ cu privire la prelucrarea datelor personale 

Subsemnatul/a FARA ACORD FARA ACORD, CI seria nr, , domidrul BUCURESTI, SECTOR 3, CAL VITAN, NR.154-158, CLADI SECTOR 3 10 

Declar că am fost informat cu privire la protecţia datelor personale şi cu privire la drepturile mele astfel cum sunt menţionate în Informarea privind 
protectio datelor personale al cărei text mi-a fost adus la cunoştintă la data semnării prezentei declaratii şi care poate fi consultata oricănd pe site-
u I www.neonlighting.ro şi Tmi exprim consimtământul ca NEON LIGHTING SRL să prelucreze datele mele personale 1n următoarele scopuri: 

1=1 Sunt de acord Nu sunt de acord pentru prelucrarea datelor mele personale pentru in scopul imbunataţirii calităţii serviciibr şi produselor furnizate şi 
desfăşurăriiIn condiţii optime a activităţii (ex.: transmiterea unor chestionare privind gradul de satisfacţie al clienţilor). 

Ej Sunt de acord / [] Nu sunt de acord pentru efectuarea de activităţi de marketing direct (ex: comunicarea de informatii privind oferte speciale, organizarea 
de evenimente, prezentarea de produse, campanii promoţionale etc.); Vă rugăm marcaţi cu un [x] canalul prin care doriţi sa fiţi contactat'in scopul furnizării de 
informatil referitoare la activităţile de marketing direct: 

e-mafl Ej SMS O telefon Ej soc2I media 
Declar că am fost informat, că am inţeles şi sunt de acord că, pentru protejarea intereselor mele vitale sau ale altor persoane fizice, NEON LIGHTING SRL are 

dreptul de a mă contacta prin oricare dintre mijloacele de comunicare de mai sus cu privire la produsele comercializate, din motive care privesc siguranţa utilizării 

produselor, fără a fi necesar consimţămăntul meu în acest sens.Consimt'ămăntul in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea 
datelor mentionate mai jos sunt voluntare. Acest consimtământ poate fi revocat în orice moment, printr-o notificare gratuită către NEON LIGHTING SRL. 

Notificarea de retragere a consimţământului poate fi realizată prin e-mail către doo@neonlighting.ro sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire. Revocarea consimtământului nu afectează legalitatea utilizării datelor Tnainte de retragerea consimţământulut şi nu produce efecte asupra prelucrării 

datelor personale cu privire la care NEON LIGHTING SRL are obligatia legală de prelucrare, pe durata impusă de lege. 

FARA ACORD FARA ACORD 

 (semnătură) 2.-c2

Observatii Contract Nr Data scadentă. 07 02 2021
Modalitate de plată: 

Marfa este primităşi contirmată calitatry şi canttativ Factura semnată este acceptatăla plată. S-au predat clientului urrnătoarele dccumente 1 Certifical de garanţe 2 InStrucţuni de ublime 3 
Declaraţe de conforrnnate (după caz) Pentru neplata la termenul stabilit se percepe o penalizare de 0.3% pentru fiecare zi de intărzere calculată la suma restantă, inclum data plăţi Prezentul 
paragafţine loc de contract, acceptat de ambele păni din momentul semnătii facturk acolo unde nu există un contract deja semnat Preţunle şi condiţne de plată au fost negociate şi acceptate de 
chent 

Semnătura şi ştampila Date privind expediţo 
Numele delegatului FARA ACORD FARA ACORD 
C I sena, nr 
Mijlocul de transport nr : 
Expedierea s-a efectuat in prezenţa noastră la data de, 
2021-01-28, ora: 08:48.33 
Semnătunle 

Total 

Din care accize 

410,00 77,90 

X 

Semnătura de primire TOTAL DE PLATĂ (co1.5+co1.6) 
487,90 


