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€АРпФ|: о2оо377о Аапа оплапц:
1!0спава: догов!р ш9 2410з в1д 27 .о3'2о19
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Фтримуван: "кнп "мкл ш9 1з" хмР"

1осгпачальнцк: 1@8''БАдм_Б"
Рр. а0реса: 49005, !кра|на' м. !н!про, вул. [1ан!кахи' 2, корпус 12, к!м.
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!1!ценз!я: АЁ ш91 94391 з29'07'2014
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1 оимБ! коРт туРБухАлЁР. ['1орошок для !нгаляц!й,
дозований, 160 мкг/4,5 мкг/доза(60доз), по 60 доз у цн5433|о1/о2
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Астра зенека АБ. []вец!я
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|-1.!8: 7% 21воо'94
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3агалом сума прописом: триста тридцять три тисян! дв!ст| сорок дв! грн 98 коп.

1 - ц!ни та суми з !-'!!8 в рядку !нформац!йн!. остаточна сума пдв розрахована за поотавкою 3г!дно вимог пку.

[1ретенз!| щодо к!лькост! та якост! товару приймаються протягом 3_х дн!в п!сля його отримання
|-!(@ та !муноб!олог!нн! препарати протягом доби п!сля !х отримання
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