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KupujÍcÍ l Objednatel:
ČEZ, a. S.
Duhová 2/1444
Praha 4, PSČ 140 53
DIČ: CZ45274649
IČ: 45274649
ČEZ, a. s., je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581

Prodávající l Zhotovitel l Poskytovatel:
Firma
jihočeské divadlo, příspěvková
Dr.Stejskala 23
CZ-370 47 ČESKÉ BUDĚJOVICE
DIČ: CZ00073482
lČ: 00073482

Dodací místo:
ČEZ, a. S.
Duhová 2/1444
CZ-140 53 Praha 4

Adresa pro zasááni faktury v listinné podobě:
ČEZ, a. S.
28. října 3123/152
CZ-702 00 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA

Adresa pro korespondenci - nákupčí:
ČEZ, a. S.

Duhová 425/1
CZ-140 00 Praha 4

Platební podmínky: PD30 - 30 dní od doručeni faktury

Telefon:
Mob.tel.:
E-mail:

(Na výše uvedené kontaktní údaje z adresy pro korespondenci zašlete potvrzenou smlouvu!)

příjemce plnění:

Duhová 425/1
CZ-140 00 Praha 4

Telefon:
Mob.Tel.:
E-mail:

Na faktuře kromě ostatních náležitostí vždy uvádějte číslo smlouvy KupujicÍho/Objednate|e nebo číslo
autorizace. V případě, že se jedná o plátce DPH, musí faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu
podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
V případě, že číslo smlouvy či autorizace bude nečitelné nebo chybně uvedené, není možné fakturu
přijmout k proplaceni a bude Prodávajichnul Zhotoviteli/Poskytovateli vrácena!

Faktury lze rovněž zasílat v elektronické podobě na e-mailovou adresu nebo do datové schránky
KupujícÍho/Objednate|e. Kontaktní údaje a podmínky pro zasäání faktur elektronicky jsou uvedeny v
obchodních podmínkách KupujÍcÍho/Objednate|e.

Předmět plnění:
Objednáváme u Vás vstupenky na představení "Inscenační porada" a prohlídku divadelního areálu Bouda jako
součást programu akce "Setkání starostů jihočeského kraje".

Termin plnění:
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dne 13. 12. 2019 v divadelním areálu Bouda v českých Budějovicích

Smluvní cena
Smluvní cena:

Přílohy:
Příloha č. 1 Obchodní podmínky platné od 1.11.2019

MD5: 3B1A57D47C0888C443E7FDFA938AA6ED

výše uvedené přílohy jsou zobrazitelné v prohlížeči Adobe Reader pod ikonou "sponka" nebo z nabídky
"Zobrazení - Zobrazit/Skrýt - Navigační panely - Přílohy".

Nedílnou součásti této smlouvy jsou obchodní podmínky uvedené v příloze

Dne:
Kupující l Objednatel"

Dne:
prodávajÍcÍ l zhotovitel l po ovatel:

Zde je místo pro elektronický podpis

ČEZ, a. S.
Elektronicky podepsáno (Čas v UTC): 2019.12.04 10:10:25 Z


