
S O R O P T I M I S T A
O Melhor para a Mulher Formulário de Pedidos

Data_______________________
1709 Spruce Street, Philadelphia, Pa 19103
Fone: +1 (215) 893-9000 ramal 134 ou Fax +1 (215) 893-5200 ou e-mail: sales@soroptimist.org

Quantidade  do Artigo Nome do Artigo / Descrição Preço Total Para Uso da Sede

  Forma de pagamento Subtotal
(pagamento deve ser incluído para preenchimento do pedido):

+ 7% de imposto
SÓ PARA CLUBES EM PENSILVÂNIA

£Visa £American Express Taxa de pedido Urgente
£Cheque £ MasterCard Adicione 10% taxa de manuseio/remessa

                                                                                                           (mínimo US$5.00, exceto URGENTE)

1 dia- UPS AÉREO para pedidos Urgentes

                                                                                                                    TOTAL

OBS.: Os preços podem ser alterados sem aviso.
Use o formulário especial de pedidos para crachás, faixas de clube e painéis para reuniões.
Endereço para remessa(Entregas são feitas via UPS; forneça endereço de rua, UPS não entrega a caixa postal):

Nome do Clube:__________________________________________________________ Número do clube:______________________

Nome:__________________________________________________________________ Número de Sócia: _____________________

Endereço ( rua - não caixa postal)_________________________________________________________________________________

Cidade:___________________________ Estado: ________________________ País:____________________ CEP: ______________

Telefone diurno: ______________________________ Endereço de E-mail: _______________________________________________

Pedidos por cartão de crédito não podem ser preenchidos se a informação abaixo não for fornecida:

Nome do titular do cartão:_________________________________________________ Telefone diurno: ________________________

Endereço do titular do cartão: ____________________________________________________________________________________

Número do cartão: __________________________________________________ Data de Validade: ___________________________

Código de segurança – 4 dígitos no verso do cartão – somente para cartões American Express: __ __ __ __ Exigido para todos pedidos

Assinatura do titular: ___________________________________________________________________________________________

Os pedidos são preenchidos em ordem de recebimento. Permita de até quatro semanas para entrega. Tempo de entrega é baseado na data de
recebimento do pedido na sede da SIA. Permita mais tempo para artigos que requer impressão/gravação. Todos pedidos são remetidos usando o meio
mais econômico. Números de caixa postal não são aceitos. Artigos de estoque serão enviados do escritório central, enquanto artigos personalizados
serão enviados pelo fornecedor. Enviaremos notificação se o artigo não estiver em estoque. Nenhuma troca ou crédito serão feitos a artigos devolvidos 60
dias após a data da remessa. Os preços estão sujeitos a alteração sem aviso. Pedidos URGENTES estão disponíveis somente via telefone ou fax, não
online. Os pedidos serão preenchidos e remetidos dentro de 4 dias úteis após o recebimento. Um taxa de $25 dólares será cobrada além das taxas de
manuseio de 1 dia-UPS. Algumas taxas  alfandegárias e valores extras podem  ser requeridos e são de responsabilidade do comprador.
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