
plátce: 1 nákupní objednávka
vop cz, s.p.
oukelská 102 číslo nákupní objednávky: 11690140
742 42 Šenov u Nov. jičína Datum objednáni:
CZECH republic Datum tisku:

TermÍn dodání:
verze: O

ičo: 00000493 Smlouva:
dič CZ00000493 plateb.podm.:

Banka: Unicredit Bank czech
Bankovní účet: 0000005540150520/2700

swift code: bacxczppxxx

příjemce: 1 oodavate1:
vop cz, s.p.
oukelská 102
742 42 Šenov u Nov. jičína
CZECH REPUBLIC

IČO: 00000493
DIČ CZ00000493

vyřizuje:
Telefon:

Fax:
Telefon:

Mobi1:
E-mai1:

oodací podmínky :
poznámka .......:

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno
+našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednavce.
žádáme vás o zpětné potvrzení objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech
+uvádějte cenu zboží. oodaný materiál musi být označen v souladu s ISO 9001.
oodavate1 se zavazuje v připadě pozdního plnění nebo nekvalitní dodávky
+uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši z ceny nedodaného zboží za+každý den prodlení. úhradou smluvní pokutymdotčen nárok objednatele na

+případnou náhradu Škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty samostatně
+v plné výši. pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze
+jednorázové celkové plnění dodávky zboží dle termínu. v případě nesplnění
+ce1ého množství dle no vám Částečna dodávka nebude proplacena.
záruČní podmínky: pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající
+poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
platba: faktura MUSÍ mít uvedeno ČÍSLO nákupní 0bjednávky,jinak bude vrácena
+dodavateli k doplnění čísla no, odesílejte až po naplnění celého množství.
oaňový doklad/fakturu vystavte nejpozději ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona
+ČíS1O 235/2004, o dph, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla
+našeho podniku v listinné podobě nebo v elektronické podobě na adresu
+fakturace@vop.cz.

PO1 položka TěřmÍn objednané mn mj jedn. náklady Náklady
celkem

1 2,00 KS

2 2,00 KS

3 2,00 KS

4 1,00 KS

rrekapitulace dani Tř. Sazba "
DPH Z 21,00%

Celkem za Řoložky
celková daň

CELKEM

CZK """"""m


