O F E R T A
HANDLOWA
JOLT ODORIZER ROOM
o pojemność 13 ml. !!!
Mamy zaszczyt przedstawić Państwu ofertę produktu „JOLT ODORIZER ROOM” sklasyfikowanych jako afrodyzjaki
do użytku osobistego , zgodnie z prawem Unii Europejskiej ( w tym i Polski ) , według „Kart Charakterystyki” tego produktu .
NASZ produkt JOLT ODORIZER ROOM jest całkowicie ORYGINALNY i legalny !!!
JOLT ODORIZER ROOM (podobny w działaniu jak poppers) jest substancją chemiczną o dozwolonych składnikach i stężeniach,
według norm dopuszczalnych w rozporządzeniach i przepisach prawnych UE ( w tym i Polski ) dla krajów należących do UE .
Klasyfikacja i karta charakterystyki produktu JOLT ODORIZER ROOM
Klasyfikacja i karta charakterystyki JOLT ODORIZER ROOM została opracowana na podstawie min. : ECHA Website . Baza substancji
zarejestrowanych zgodnie z REACH , Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) , Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz.
1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia
1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873);
zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U 141 poz.950); zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U 274 poz.1621), Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z
dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322) , ESIS European Chemical Substances Information System , IUCLID International Uniform Chemical
Information Database ) .

UWAGA ! Przy pierwszym zakupie naszych produktów JOLT ODORIZER ROOM
do faktury załączamy certyfikaty kart charakterystyki substancji – mieszanin Isopropyl i Isobutyl !!!
ETYKIETY INFORMACYJNE
Wszystkie produkty JOLT ODORIZER ROOM zawierają etykietę informacyjną o niebezpieczeństwie i zagrożeniach , zgodnych z kartą
charakterystyki dopuszczającą produkt do użytku osobistego , jako afrodyzjak.
ZAMÓWIENIA ASORTYMENTU
Zamówienia zakupu produktów JOLT ODORIZER ROOM można składać na e-mail : biuro@jolt-poppers.pl lub jolt_abstbs@vp.pl
( patrz: w e-mailu jest podkreślnik _ dolny !) , lub bezpośrednio na stronie internetowej www.jolt-poppers.pl .
Zamówienie można złożyć na formularzu „zamówienie” , przesyłając na powyższe adresy e-mail znajdujące się na naszej stronie .
Ilości produktów można wybrać i zmieszać , według zapotrzebowania i rynku zbytu . Minimalny zakup produktów JOLT ODORIZER
ROOM – szt. 10 , według cennika hurtowego .
Należy wiedzieć, że produkty JOLT ODORIZER ROOM o składzie chemicznym „Isopropyl” są o działaniu mniej intensywnym ,
natomiast „Isobutyl” posiada właściwości bardziej intensywne ( mocniejszy ).
PROMOCJA !!! >>> KAŻDY PIERWSZY ZAKUP jest DODATKOWO PROMOWANY 10-cio procentowym RABATEM !!!
SPOSÓB ZAPŁATY
Według zamówienia należy dokonać zapłaty za zamówione produkty na nasze konto bankowe nr: 05 2490 0005 0000 4000 2364 4671.
Po zaksięgowaniu wpłaty , zamówiony asortyment zostanie wysłany na wskazany adres w zamówieniu z fakturą !!!
W przypadku koniecznym, istnieje możliwość zapłaty przy odbiorze towaru ( według ustalenia, podczas rozmowy telefonicznej).
TERMIN REALIZACJI
Termin dostawy: 2 - 4 dni na terenie Polski. W przypadku braku asortymentu (stan magazynowy) - dostawa max. do 14-tu dni .
KOSZT WYSYŁKI
Koszt wysyłki w Polsce do …. 50 szt. >>> 17.10 ZŁ NETTO ( 24 H ) . Przesyłka jest dostarczana na drugi dzień roboczy .
Kwota wysyłki zostaje doliczona automatycznie do faktury sprzedaży VAT.
W przypadku zakupu min. .... i powyżej …. 50 szt.. >>> koszty wysyłki pokrywa sprzedający .
Koszt wysyłki za granicę , lub wybranego przewoźnika , według obowiązujących stawek przewoźnika lub Poczty Polskiej.
WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI
1. ISO-PROPYL - działanie mniej intensywne
2. ISO-BUTYL - działanie bardziej intensywne ( mocniejszy ! )

OPAKOWANIA I POJEMNOŚĆ
Produkty JOLT ODORIZER ROOM są w szczelnie zamkniętych buteleczkach o pojemności 13 ml. , a pakowane są w kartonach
zbiorczych w zależności od ilości zakupionego produktu . Na każdym kartonie znajduje się data produkcji i informacja w języku polskim.
Termin ważności nie otwieranego produktu wynosi ok. 5 lat , lub więcej.
PRZECHOWYWANIE
Produkty JOLT ODORIZER ROOM należy przechowywać w miarę chłodnym miejscu z dala od ognia i źródeł zapłonu. Produkty są
łatwopalne. Na każdej buteleczce i etykiecie , znajdują się specjalne oznakowania dotyczące środków bezpieczeństwa .
SPOSÓB UŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWA
W przypadku dolegliwości zdrowotnych, chorób serca lub z układem krążenia , przed zażyciem, należy skontaktować się z lekarzem lub
farmaceutą o możliwości użycia i stosowania produktów JOLT ODORIZER ROOM . Nie używać z innymi produktami na erekcję .
Po odkręceniu (uważnym – nie przy źródłach ognia lub źródeł zapłonu ) buteleczki , należy odstawić ją w bezpiecznym miejscu ! Otwarta
buteleczka samoczynnie uwalnia woń naturalną lub aromatyzowaną. Nie spożywać, nie palić i nie nadużywać ! W przypadku złego
samopoczucia zakręcić buteleczkę , pomieszczenie dobrze przewietrzyć otwierając okna i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Produkt JOLT ODORIZER ROOM należy stosować zgodnie z wskazaniami na etykietach informacyjnych , a
wynikających z karty charakterystyki określonego produktu JOLT ODORIZER ROOM !!!

!!! U W A G A !!!
Karty charakterystyki produktów „JOLT ODORIZER ROOM” , są niezbędnym dokumentem
( PRAWA UNIJNE I POLSKIE ), które należy przedstawić jakiejkolwiek jednostce KONTROLI
URZĘDOWEJ !!! Nasze produkty „JOLT ODORIZER ROOM” , jako jedne z niewielu LEGALNIE
DOPUSZCZONE SĄ DO: użytku osobistego, dalszej sprzedaży , oraz stosowania
w celach satysfakcji seksualnej , JAKO AFRODYZJAKI !!!
NASZE PRODUKTY „JOLT ODORIZER ROOM” SĄ ORYGINAŁAMI , A NIE PODRÓBKAMI !!!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

