
Siemens Healthcare, s.r.o.
Budějovická 779/3b,
140 00  Praha
Česká republika

Obchodní rejstřík: Městský soud

v Praze oddíl C, vložka 243166

IČ:       04179960

DIČ:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4- Michle, Želetavská  1525/1,SWIFT: BACXCZPP

Dotazy? Připomínky? Zákaznická linka Siemens 800 888 910 je vám plně k dispozici.

CZ04179960

Datum:

Vaše objednávka:

Zpracovatel / Oddělení:

Telefon:

e-mail:

Fax:

Číslo zákazníka:

Skupina prodeje:

Datum:Naše číslo zakázky:

DIČ - zákazník:

Při dotazech prosím uvádějte označená pole   >
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centrální laboratoř
I.P.Pavlova 9
794 01 Krnov
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Příjemce plnění

Uvedené dodací lhůty jsou orientační.
V ostatním platí přiložené Dodací obchodní podmínky Siemens Healthcare, s.r.o., platné od 1. 6. 2016
a občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Pol. MJOznačení dodávky / plněníMnožství/jednotka Jednotková cena MěnaCelková cena

000010 066063762KS

06606376       /L2KIE 6
2000 IgE Total 600t.

AL: N
ECCN: N
Statistické číslo zboží EU: 30021200
Země původu: GB
Dodací lhůta:                 2KS 18.12.2018

Součet položek 65.472,00
  zVýstupní DPH          21,00 %      65.472,00         13.749,12

Celkem s DPH CZK     79.221,12

Platební podmínky:
Do  14 dní od data faktury

Podmínky dodání (INCOTERMS) DDU Místo určení ČR

Dodavatel není povinen plnit tuto smlouvu, pokud takovémuto plnění brání jakékoli překážky vyplývající z
národních nebo mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního obchodu, a nebo na základě embarg či
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jiných sankcí.

Toto zboží podléhá kontrole vládou USA (pokud je označené jako “ECCN“ nestejné “N“) a může být vyvezeno
pouze do země konečného určení pro užití zde uvedeným konečným příjemcem zboží nebo konečným uživatelem /
uživateli. Zboží nesmí být dále prodáno, přemístěno, nebo jakkoliv jinak použito v jiné zemi nebo osobou
jinou, než autorizovaným konečným příjemcem zboží nebo konečným uživatelem / uživateli, a to jak v
původní formě, tak i po zabudování do jiné položky, aniž by nejprve bylo schváleno vládou USA nebo
povoleno podle amerických zákonů a předpisů.
Zboží označené jako “AL“ nestejné “N“ podléhá evropským / národním vývozním povolením. Zboží označené
jako „EKN“ nestejné „N“ podléhá národním vývozním povolením při vývozu.
Pro zobží bez označení nebo s označením “AL:N“ / „EKN:N“ / “ECCN:N“, nebo s označením "AL:9X9999" /
„EKN:9X9999“ / "ECCN:9X9999" může být vyžadováno povolení od úředních orgánů v závislosti na konečném
užití nebo konečném místě určení.




