Ürituse kuupäev

Bosodim OÜ

Ürituse kellaaeg:

Reg. Nr.: 12695869

Toimumise koht:

Daniel Antonov

Osalejate arv:

Tel: +372 5354 1564

Tellija:

cafe@bouche.ee

E-post:

www.bouche.ee

Telefon:

Menüüpakkumine

Kaal

Kogus

Hind

Summa

Konverents menüü
Lehttaigna pirukate valik

80g

Küpsised
Soolaste ja magusate küpsiste valik

50g

Joogid
Maitsevesi

0,2l

Tee/kohv, mesi, sidrun, suhkur, piim

0,2l

0

5,00 €

-

Кokku KM-ta €

-

€

Teenindamine
Ettevalmistamine/katmine

1 in.

Koristamine

1 in.

Miinimum tellimus 10 inimest
Koostatud pakkumine on soovituslik.
Jääme ootama Teiepoolset tagasisidet ja ettepanekuid.
Pakkumise sobivuse korral ootame kinnitust: cafe@bouche.ee
Lugupidamisega, Teie Bouche Cafe&Catering

Kinnitades ülaloleva tellimuse kinnitan, et olen tutvunud Bosodim OÜ
teenuse tellimise tingimustega ning olen nõus neid omalt poolt täitma.
Antud pakkumine kehtib 10 päeva, mille jooksul ootame esialgset tagasisidet.
Catering teenuste tellimise tingimused
Toit
Kogu Bouche Cafe&Catering kaubamärgi all pakutav toit valmistatakse
Bouche Cafe&Catering köökides või spetsiaalselt Bouche Cafe&Cateringi
jaoks.
Esialgset menüüpakkumist on võimalik muuta või täiendada vastavalt.
Tellimuses märgitud inimeste arvu kinnitab Klient hiljemalt 3 tööpäeva
enne ürituse toimumist, vastavalt sellele korrigeerib Bouche
Cafe&Cateringi projektijuht toidu kogust, hinda ning vajadusel menüüd.
Kui ürituse lõppedes on osa toidu tarbimata, pakime kliendi soovil toidu
ühekordsetes karpides kaasa. järgmisel päeval saab üle anda vaid sellised
roogasid, millede realiseerimisaeg seda võimaldab.
Vahendid , transport

KM 20%

€

-

KOKKU

€

-

Kliendi ruumides kadunud nõude jm vahendite maksumuse hüvitab Klient
Bouche Cateringi arve alusel
Kliendi ja/või tema külaliste tahtlikul või tahtmatul süül purunenud või
kadunud nõude jm vahendite maksumuse hüvitab Klient Bouche Cateringi
arve alusel
Üldtingimused
Menüüpakkumine saadetakse Kliendile kirjalikult meili teel. Klient saadab
omapoolsed parandused kirjalikult või lepitakse menüü muutustes kokku
osapoolte kohtumisel ning kinnitatakse kirjalikult. Vajadusel esitab
Bouche Catering täiustatud pakkumise
Klient saadab omapoolse menüüpakkumise kinnituse garantiikirja näeol
kirjalikult meili teel. Bouche Cateringi projektijuhi poolt teatatud tähtajaks
enne ürituse toimumist.
Tellimuses märgitud osavõtjate arvu on Kliendil õigus muuta kuni 3
tööpäeva enne ürituse toimumist, millele vastavalt Bouche Catering
korrigeerib toitlustamise jm teenuste mahtu, mida on veel võimalik
muuta, aga ei garanteeri muutuste võimalikukust.
Jookide eest tasumine toimub vastavalt tegelikule tarbimisele, kusjuures
tagasiarvestust ei toimu juba avatud pudelitele
Vahendatvate teenuste puhul järgib Bouche Catering teenuste pakkuja
poolt kehtestatud tingimusi sh erinevaid maksetingimusi ja tähtaegu,
millest Bouche Cateringi projektijuht teavitab Klienti kirjalikult
Bouche Catering menetleb kõiki tellimusi vastavalt nende laekumise
järjekorrale. Juhul, kui samaks kuupäevaks on mitu tellimust, on Bouche
Cateringil õigus eelistada klienti, kes on nõus oma tellimuse koheselt
kinnitama garantiikirjaga
Võimalikud pretensioonid Bouche Cateringi kohta esitab Klient kirjalikult 3
tööpäeva jooksul pärast tellimuse täitmist.
Toodete sortimendi, välimuse ja koguse kohta arvestatakse vaid roogade
üleandmise hetkel
Maksetingimused
Ettemaksuarve 50% ulatuses tellimuse kogusummast esitatakse Kliendile
kinnitatud tellimuse alusel
Ettemaksu mittelaekumisel ettenähtud ajaks jätab Bouche Catering
endale õiguse loobuda tellimuse täitmist.
Ettemaks peab olema tasutud hiljemalt 5 (viis) päeva ene ürituse
toimumist. Juhul kui Klient tühistab tellimuse, kui ürituseni jäänud kuni 5
päeva, on Bouche Cateringil õigus pidada kinni 25% ettemaksust firma
kulude katteks.
Peale tellimuse täitmist esitab Bouche Cateringi Kliendile arve, mille
summast arvestatakse maha Kliendi poolt eelnevalt tasutud ja Bosodim
OÜ arveldusarvele laekunud ettemaks.

