Objednávka cykloprůvodce pro oblast .........................................................
Zhotovitel:
Bc.Jan Křeček - BEKR
Březinova 34, 690 02 Břeclav
e-mail: info@bekrmapy.cz, bekr.mapy@seznam.cz
DIČ: CZ7210164049, IČO: 70294232
Č. účtu: 86-1804210227/0100
Objednavatel :

zakázka číslo:
faktura číslo:
objednávka číslo:
datum :………………………..

Název firmy: ……………………………………………………………………………………………..
Fakturační adresa:………………………………………………………………………………………...
DIČ:…………………………......................................

IČO:………………………………………......

Kontaktní osoba………………………........................

Telefon:……………………….........................

E-mail:..........................................................................

Mobil:...............................................................

Zasilatelská adresa:………………………………………………………………………………………..
Objednáváme vytištění reklamy naší společnosti v tomto produktu
Inzertní modul typu:
M (13cm x 2,5cm) 		
v ceně:………………………..Kč+20%DPH
				

V (6,5cm x 4cm)			

v ceně:………………………..Kč+20%DPH

				

2V (13cm x 4cm)			

v ceně:………………………..Kč+20%DPH

				

A5 (13cm x 20,5cm)		

v ceně:………………………..Kč+20%DPH

				

1/2A5 (13cm x 10,3cm)		

v ceně:………………………..Kč+20%DPH

Individuální obálka:		

ANO 		

Využití stran:		

strana 1		

NE

strana 2		

strana 3		

strana 4

Obálku zpracuje zhotovitel		

Obálku dodá objednavatel zpracovanou dle dodaných parametrů

						

nejpozději do data.........................................................................

V případě objednání individuálního potisku bude účtováno ...............................,-Kč za grafické zpracování obálky, tato cena nebude
účtována při dodání podkladů v digitální podobě (bez úprav!).
Značka v mapě:
ANO		
NE

		

Adresa pro umístění značky....................................................................................................

Objednáváme produkt .................................................................................
Objednaný počet…………. 					

Cena:……………......………....….Kč+20%DPH

Objednavatel obdrží:….. ks v ceně 			

Cena celkem:……….....………….Kč+20%DPH

Forma úhrady:
		

1) Na místě v hotovosti při předání počtu objednaných kusů
2) Poznámka pro účtárnu…………………………………………………………………………...

Tato objednávka je závazná. V případě, že objednatel odstoupí od této objednávky po uplynutí pěti dnů od podpisu této objednávky,
je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli storno poplatek ve výši 50% z ceny objednávky+náklady s tím spojené s čímž objednatel
souhlasí. Storno poplatek je splatný do tří dnů po vyúčtování. Odstoupení je nutné zaslat písemně na výše uvedenou adresu zhotovitele.
Za nedodržení smlouvy se také považuje nedodání grafických podkladů pro výrobu prezentace v době měsíc před termínem vydání
a nepřevzetí zboží. V těchto případech je objednavatel povinen uhradit celou částku. V případě osobního nepřevzetí zboží v námi
stanoveném termínu bude účtováno poštovné a balné dle ceníku TOPTRANS.

Termín vydání:
..............................................................
Za zhotovitele vyřizuje

..................................................................
Razítko a podpis objednavatele

Osoba jednající za objednatele podpisem této objednávky stvrzuje, že je oprávněna k jejímu uzavření

Objednávka cykloprůvodce pro oblast .........................................................
Zhotovitel:
Oldřich Berka - BEKR
Poštovní 84, 691 42 Valtice
e-mail: info@bekrmapy.cz, bekr.mapy@seznam.cz
DIČ: CZ6811040313, IČO: 70295204
Č. účtu: 86-1823180297/0100
Objednavatel :

zakázka číslo:
faktura číslo:
objednávka číslo:
datum :………………………..

Název firmy: ……………………………………………………………………………………………..
Fakturační adresa:………………………………………………………………………………………...
DIČ:…………………………......................................

IČO:………………………………………......

Kontaktní osoba………………………........................

Telefon:……………………….........................

E-mail:..........................................................................

Mobil:...............................................................

Zasilatelská adresa:………………………………………………………………………………………..
Objednáváme vytištění reklamy naší společnosti v tomto produktu
Inzertní modul typu:
M (13cm x 2,5cm) 		
v ceně:………………………..Kč+20%DPH
				

V (6,5cm x 4cm)			

v ceně:………………………..Kč+20%DPH

				

2V (13cm x 4cm)			

v ceně:………………………..Kč+20%DPH

				

A5 (13cm x 20,5cm)		

v ceně:………………………..Kč+20%DPH

				

1/2A5 (13cm x 10,3cm)		

v ceně:………………………..Kč+20%DPH

Individuální obálka:		

ANO 		

Využití stran:		

strana 1		

NE

strana 2		

strana 3		

strana 4

Obálku zpracuje zhotovitel		

Obálku dodá objednavatel zpracovanou dle dodaných parametrů

						

nejpozději do data.........................................................................

V případě objednání individuálního potisku bude účtováno ...............................,-Kč za grafické zpracování obálky, tato cena nebude
účtována při dodání podkladů v digitální podobě (bez úprav!).
Značka v mapě:
ANO		
NE

		

Adresa pro umístění značky....................................................................................................

Objednáváme produkt .................................................................................
Objednaný počet…………. 					

Cena:……………......………....….Kč+20%DPH

Objednavatel obdrží:….. ks v ceně 			

Cena celkem:……….....………….Kč+20%DPH

Forma úhrady:
		

1) Na místě v hotovosti při předání počtu objednaných kusů
2) Poznámka pro účtárnu…………………………………………………………………………...

Tato objednávka je závazná. V případě, že objednatel odstoupí od této objednávky po uplynutí pěti dnů od podpisu této objednávky,
je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli storno poplatek ve výši 50% z ceny objednávky+náklady s tím spojené s čímž objednatel
souhlasí. Storno poplatek je splatný do tří dnů po vyúčtování. Odstoupení je nutné zaslat písemně na výše uvedenou adresu zhotovitele.
Za nedodržení smlouvy se také považuje nedodání grafických podkladů pro výrobu prezentace v době měsíc před termínem vydání
a nepřevzetí zboží. V těchto případech je objednavatel povinen uhradit celou částku. V případě osobního nepřevzetí zboží v námi
stanoveném termínu bude účtováno poštovné a balné dle ceníku TOPTRANS.

Termín vydání:

..............................................................
Za zhotovitele vyřizuje

..................................................................
Razítko a podpis objednavatele

Osoba jednající za objednatele podpisem této objednávky stvrzuje, že je oprávněna k jejímu uzavření

