
Vyřin:.e: 

Dre: 

Poz;..: 

Vaše nabídka 

Vážený pane 

Objednávka č 

VZLU TEST a.s. 

Beranových 130 
199 05, Praha - Letňany 

Qbjed"a ám /ás zkoušk', výrobkt 



Objednáv Datum tisku: 



Objednávka č Daturr tisku: 



Objed�1ávka č. 





Ref: 

Název firmy: 

Jméno 

zástu 

Tel: 

e-mail: 

Typ 
aktivity/ 

produktu 

1 

2.1 

2.2 

F -VZLUTEST-006z4 

VZLU TEST, a.s. 

BERANOVÝCH 130, 199 00 PRAHA 9 • LETŇANY 
1C::: 04s21s20 DIČ· czo4s21s20 OR veden u Měst. soudu v Praze odd. B vl. 21044 

Cenová nabídka 

Nabfdka č.: VZLUTEST-NA190168 

Stran: 

Zákazník 

Adresa: 

Předmět nabídky, cena a termíny 

Popis 

Telefon: +420225115354 Fax: +420225115430 

www.vzlutest.cz 

Email: 

4+4 

Cena v Kč 
bez DPH 

info@V2lutest.cz 



2.3 

2.4 

2.5 

3 

F -V2LUTEST-00Sz4 Telefon- +420225115354 Fax· +420225115430 

www.vzlutest.cz 

Email: ínfo@vzlutest.cz 



F-VZLUTEST-006z4 Telefon: +420225115354 Fax: +420225115430 

www.vzlutest.cz 

Email: info@vzlutest.cz 



CELKEM cena bez DPH 

Pozn. 
Pokud budou vzorky/výrobky a pfíslušenstvl po zkouškách zasílány zpět zadavateli/objednateli, a tato pfeprava 
nebude hrazena príma zacavatelem/obJednatelem, bude k ceně zKoušKy pl'lpočítána cena balného a přepravy těchto 
vzorkj/výrobků a pfíslušenstvi, neJméně vsak 250,-Kč +DPH. 
Termíny a další podmínky: 
Nedílnou součástí nabídky jsou Všeobecné smluvní podmínky VZLU TEST. a.s„ v platném znění. 
VZLU TEST Je povinným subJektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, mimo části podléhající 
obchodnímu taJemstv!, bude v souladu s tlmto zákonem uveteJněna v registru smluv. Ve smlouvě a jejich přílohách 
b1..do..1 zneČltelneny všechny cást1 obsahuJlc1 technická data výkresy či Jakékoli Jiné technické informace, osobní údaje 
objednatele veškerá dentifikace druhé smluvni strany, informace o majetkových poměrech, cena, obchodní tajemstvl 
a utaJované mfornace. 

Jméno 

FunKce: 

Tel. 

e-mail· 

Poapis ·> 

Datum 

• Pouze u naofdek zasflaných poštou 

F-VZLUTEST-006z4 Telefon: +420225115354 

Nabídku přezkoumal: 

Jméno: 

Funkce: 

Tel.. 

e-mail: 

Podpis*) 

Datum· 

Fax· +420225115430 

www.vzlutest.cz 

Email: info@vzlutest.cz 



Od: 

Odesláno: 

Komu: 
Kopie: 

Předmět: 

Dobrý den, 
potvrzujeme přijetí Vaší objednávky č. 
Zakázka bude splněna v souladu s požadavkem: zkoušky výrobku 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
VZLU TEST se zavazuje tuto smlouvu bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami zaslat 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu a postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. 

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 




