
OZA-17-0042

Datum objednávky

3.1.2017

Dodavatel IČO 27728846 DIČ CZ27728846

Dodací a platební podmínkyDopravní / přepravní informace

Cena stanovena dohodouPřejímka zboží - zákazník je povinen při každé dodávce provést
kvalitativní a kvantitativní přejímku dodaného zboží aby nedošlo ke
zpracování zjevně vadného materiálu. Pokud tak neučiní nebude na
pozdější reklamace brán zřetel.

Zpracováno systémem eKaskada.cz

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA OD ZÁKAZNÍKA

Způsob dopravy Zásilková služba

Účel dodávky Použití subdodávky - prodej

pan Vymazal

Pož. termín dodání OD 10.1.2017  23:59:00
Pož. termín dodání DO 10.1.2017  23:59:00

Nabídka platí do data Neurčeno Dodací podmínky <standard>

Číslo zákazníka

Zodpovídá (vyřizuje)

Zákazník-plátce IČO DIČ71339698

Česká pirátská strana
Řehořova 943/19
130 00 Praha 3

Shodný se zákazníkem

Příjemce

Číslo objednávky

Záloha 0,00

Vyhotoveno dne 3.1.2017

Vahalová Renata

Způsob úhrady
Celk. hmotnost 88,56 kg Netto 88,56 kg Tara 0,00 kg

Cena celkem bez/v č. DPH 2 199,25 / 2 661,09 CZK

Název MnožstvíKód produktu MJ Jednotková
cena

Pol. Celková
cena

Měna

BETONÁŘSKÁ OCEL
ŽEBÍRKOVÁ ČSN 42 0139, zn.
B500A -  V TYČÍCH  20mm
délky 6m!!!
dělení 6 x 6m

88,56
(36,00

115_160319GM KG
M)

15,801 1 399,25 CZK

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU
SBĚRNOU SLUŽBOU

1,00Z_DOPSB KS 800,002 800,00 CZK

Další up řesňující texty
Platnost nabídky je 3 dny, pokud není uvedeno jinak. Vyhrazujeme si právo meziprodeje!
Ceny jsou platné při odběru poptávaného množství - pokud dojde k rozdělení zakázky nebo snížení objednaného množství, může to mít vliv
na jednotkovou cenu a může být účtována doprava za každou jednotlivou jízdu!
DPH k tomuto plnění je odběratel povinen přiznat a zaplatit ve státě, kde sídlí.
Souhlasím s Všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem.
Váhy v nab./obj. jsou přepočteny dle tab. hodnot, tzn. teoretické.  Účtujeme vyváženou hmotnost, která se může lišit v návaznosti na váhové
tolerance hutního materiálu. Ocel se nepočítá, ale váží a může tedy dojít k nepatrným rozdílům v počtu ks !!!
Atesty - pokud na dodávku potřebujete atesty, prosím, vyznačte požadavek do objednávky - pozdější dohledávání atestů je komplikované
a je zpoplatněno!!!!
Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví dodavatele.
Důkladně překontrolujte nabídku, na reklamace vzniklé nedostatečným odkontrolováním nabízených produktů nemusí být brán zřetel.

................................................................

Datum Podpis

ATILA STÝL s.r.o. 3.1.2017

226 015 478

Tel.:
GSM:
Fax:

IČO:
DIČ:

Č. účtu:27728846
CZ27728846

2109383307/2700obchod@atilastyl.cz
http://www.atilastyl.cz

E-mail:
Web: UniCredit Bank Czech RepublicBanka:

Vedeno u Rejstříkového soudu v Brně pod spisovou značkou C 55109 

SWIFT: BACXCZPPXXX
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