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OBJEDNÁVKA
Evidenčné číslo: SN
Dodávateľ: cas spol, s.r.o. so sídlom Kynceľová 54,97401 Banská Bystrica,
IČO: 36754749, IC DPH: SK2022351254, tel.: +421911176101
Objednávatel':
I Ir;;.( .I (j
Obchodný názov (Názov):
4.'1111/1Sídlo:
Dodacia adresa (ak sa nezhoduje so sídlom):
ICO:
IDIC/IC DPH:
Bankové spojenie:
ICíslo účtu:
Meno konateľa/Meno-funkcia zodpovedného pracovníka:
Iwww:
e-mail:
Telefón:
IFax:
Záväzne si u Vás objednávam nasledovné Produkty/Služby:
Označiť
Názov Produktu/Služby
Množstvo
objednané

X

)(

Jednotková cena
bez DPH

lf

Prezentácia v marovanej mape mesta Snina TYP-VIP

850€

Prezentácia v maľovanej mape mesta Snina TYP A

649€

Prezentácia v mafovanej mape mesta Snina TYPB

399€

Prezentácia v marovanej mape mesta Snina TYpe

239€

Prezentácia v mafovanej mape mesta Snina TYP ZV

99€

Ručné marovanie prezentácie

50€

X

Mafovaná mapa mesta Snina na plastovej
tabuli (1,5m x 1m)

.3

89,-€

k

Marovaná mapa mesta Snina - skladačka

4,*0

O,60€

.eo

O,OO€
O,OO€

Počet skladaných máp v cene

X

Počet nástenných máp v cene

Celková cena bez
DPH

Zľava
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Súhrnná cena bez DPH
Prvá časť platby/čiastková úhrada bez DPH
'ázov prezentácie:
ontakty (pokiaľ sa nezhodujú
dresa:
e-mail:

éJ-::f!;

LL , ,zra?.~

A.tLOO/~
,

s údajmi v hlavičke)

Iwww:

Telefón:
IFax:
Poznámka:Zľava je podmienená záväzkom objednávateľa umiestniť nástennú verziu z obidvoch strán vo
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1.,

Na základe tejto objednávky zašle Dodávatel Objednávatelovi
povinný uhradiť do lehoty splatnosti uvedenej na faktúre

2.,

Po vydaní Produktu zašle Dodávatel Objednávatelovi
lehoty splatnosti uvedenej na faktúre

3.,

Objednávatel podpisom tejto záväznej objednávky prehlasuje že bol oboznámený a v plnom rozsahu pristupuje k Všeobecným
obchodným podmienkam spoločnosti CBS spol, s.r,o. "VOP platné od 20.3.2007" pričom tieto sú uverejnené na
www.cbs.sklvop/vopcbs.pdf
~

4.,

Objednávatel

5.,

Táto objednávka

2U(IJE

faktúru na prvú časť platby I čiastkovú platbu ktoru je Objednávatel

faktúru na zostávajúcu

má právo bezplatne stomovaf túto objednávku

do 5-ti

bola vystavená na základe cenníka firmy CBS s

v

tO. r; .fLo11

V ..•..•....••..•.•••...•....••••..••..•••.Dna ..••..•••••.•.•.•....•••••

časť platby, ktoru je Objednávatel

povinný uhradiť do

ka en ámycH d~í odo dňa ej
l, .r.o.
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