
OBJEDNÁVKA 

VZLU TEST, a.s. 

Beranových 130 

199 00 Praha 9 
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Od: 

Odesláno: 

Komu: 

Předmět: 

Přílohy: 

Dobrý den, 
�jetí Vaší celoroční objednávky číslo 

�e splněna v souladu s objednávkou. 
Fakturace bude probíhat dle skutečné četnosti provedených zkoušek. 

Pokud budou vzorky /výrobky a příslušenství po zkouškách zasílány zpět zadavateli/objednateli, a 
tato přeprava nebude hrazena přímo zadavatelem/objednatelem, 
bude k ceně zkoušky připočítána cena balného a přepravy těchto vzorků/výrobků a příslušenství, 
nejméně však 250,-Kč +DPH. 

Přeji hezký den 



OBJEDNÁVKA 

VZLU TEST, a.s. 

Beranových 130 

199 00 Praha 9 



Odesláno: 

Komu: 

Předmět: 

Dobrý den, 
potvrzuji přijetí dílčího požadavku z Vaší celoroční objednávky čísi 

Zakázka bude splněna v souladu s aktuálním požadavkem. 
Fakturace bude probíhat dle skutečné četnosti provedených zkoušek. 

Pokud budou vzorky/výrobky a příslušenství po zkouškách zasílány zpět zadavateli/objednateli, a 
tato přeprava nebude hrazena přímo zadavatelem/objednatelem, 
bude k ceně zkoušky připočítána cena balného a přepravy těchto vzorků/výrobků a příslušenství, 
nejméně však 250,-Kč +DPH. 

Přeji hezký den 

1 



OBJEDNÁVKA 

VZLU TEST, a.s. 

Beranových 130 

199 00 Praha 9 

v 

r Pr zkoumání 2Pasobilosti �pln 
-� lllll 4/

1 

/r !/ 
r v 2L(,{ TE-! r 



OBJEDNÁVKA 

VZLU TEST, a.s. 
Beranových 130 
199 00 Praha 9 

... , .1 fJ IG<;ti splnit r 

• 'Ill ,. -í;Y/7'; 
·,·-r 7Wmr 
. -:,- 7tl 

!PtJ!J/3. 



étG !C/lJ I f 1 

OBJEDNÁVKA 

VZLU TEST, a.s 

Beranových 130 

199 00 Praha 9 



Odesláno: 

Komu: 

Kopie: 

Předmět: 

Dobrý den. 
potvrzujeme přijetí Vaší dílčí objednávky k č. 
Zakázka bude splněna v souladu s požadav 

Pokud budou vzorky/výrobky a příslušenství po zkouškách zasílány zpět zadavateli/objednateli, a tato přeprava 
nebude hrazena přimo zadavatelem/objednatelem, bude k ceně zkoušky připočítána cena balného a přepravy těchto 
vzorků/výrobků a příslušenství, nejméně však 250,-Kč +DPH. 

Přeji hezký den 



OBJEDNÁVKA 

VZLU TEST, a s. 

Beranových 130 
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Odesláno: 

Komu: 

Kopie: 

Předmět: 

Dobrý den, 

potvrzujeme přijetí Vašeho dílčího požadavku k celoroční ob"ednávce č. 

Zakázka bude splněna v souladu s požadavkem dl 

Pokud budou vzorky/výrobky a prlslušenství po zkouškách zasílány zpět zadavateli/objednateli, a tato pfeprava 
nebude hrazena primo zadavatelem/objednatelem, bude k ceně zkoušky připočítána cena balného a pfopravy těchto 
vzorků/výrobků a príslušenství, nejméně však 250,-Kč +DPH. 

Přeji hezký den 
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OBJEDNÁVKA 

VZLU TEST, a.s. 

Beranových 130 

199 00 Praha 9 



Komu: 

Kopie: 

Předmět: 

Dobrý den, 

potvrzujeme přijetí Vašeho dílčího požadavku k celoroční objednávc 
Zakázka bude splněna v souladu s požadavkem dl 

Pokud budou vzorky/výrobky a příslušenství po zkouškách zasílány zpět zadavateli/objednateli, a tato přeprava 
nebude hrazena přímo zadavatelem/objednatelem, bude k ceně zkoušky připočítána cena balného a přepravy těchto 
vzorků/výrobků a příslušenství, nejméně však 250,-Kč +DPH. 

Přeji hezký den 
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