
MĚSTO HODONÍN
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VYŘIZUJE : AGROTEC a.s.
TEL: Brněnská 74
FAX: 693 01 HUSTOPEČE
E-MAIL: IČ: 00544957

DIČ: CZ00544957 J

C. OBJEDNÁVKY: H-01/ OD/2019/0239/210

OBJEDNÁVKA

Objednáváme u vás:

u vozidla IVECO SV Van 50C Daily, r.z. (JSDH Hodonín) roční prohlídku a servisní
práce dle vaší cenové nabídky:

práce:

olejový filt

olej motorový:

vzduchový filtr:

palivový filtr:

Předběžná cena celkem: 5.096,00 Kč bez DPH, 6.166,16 Kč včetně DPH 21%

Datum a čas přistavení nebo
zástupce velitele JSDH

Fakturu, která bude obsahovat přesný název dodavatele, zapsaný v obchodním rejstříku s místem zápisu nebo podnikání
na základě živnostenského listu, s číslem jednacím, datem vydání a kým byl vydán, s daňovým identifikačním číslem
nebo s identifikačním číslem organizace, vystavte na adresu MĚSTO HODONÍN, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín
s uvedením čísla objednávky.

Tato objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky.

Děkujeme za vyřízení objednávky.

. Zlatuše Vlašicová
edoucí odboru kanceláře starosty a místostarostů
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Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět: FW: Objednávka

From:
S , February 20, 2019 3:23 PM
To
Subject: RE: Objednávka

Dobrý den,

objednávka došla v pořádku.

Termín opravy si prosím dohodněte na tel. čísle 519 402 351.

děkuji

S pozdravem

Přijímací technik

AGROTEC a. s.
opeče, , fax.

www.

>4G*OTEC
nákladní automob ly

IVECO

Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesilatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze
svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesilatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s
dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejich náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo
písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

From:
Sent: Wednesday, February 20, 2019 9:39 AM
To:
Subject: Objednávka

Dobrý den,
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