
'<Žx Krajská zdravotní č.5.
bjednávka 3600062272

Datum objednávky 10- 01-2020 CANBERRàflľACKARD spol . s . x' . o .
vyhøcflvujez vıasta NOVA šultysøva 37
Oddělení: Zdravøtnická tech. 169 00 Praha 6

Telefon: 474447433

fax:
Mail: N0vav@ kz cr . eu

Vaše. Číslo dodavatele u nás
10009đ5

Tezmin dodávky: 28.02.2020

Fakturujtı se splatností 60 dnů! Měna CZK

OáfżøóøflMa,
/fi/flÁ`ı ,

12;-- 'Ylıııılı Man-.ł _ 0/0,/_ 2020 M

ts naše číslo ohjndnàvky a koncovůho odběratalo. Faktury

Na ůíhlı abjımivty M powiavàny za naůplnê a vràcany dodavıtıli. V případů daňového dakladu musí účüt

M a! Musí“. ıpıňmł podmínku dálkového přístupu, v souladu se znñnin zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

ůěıt mi být mřıjniflý-
Pal mnou płeflmàtu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá Objednávka účinnosti nejdříve dnem uvařajnñni v

mim ulmr. Bıı píıcıınł akcıptıca nıni objednávka uzavřma. Plnění přeđmětu objednávky před jeji

ůšìnnøsti se pavažuje za plnění podle této Objednávky

IČO: 25488627 DXČ: 6225488627 Bankovnispojení: ČSOB, a.s., č.13. 216586400/0300

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, Oddíl B, vložka 3.550.

'<Žx Krajská zdravotní č.5.
bjednávka 3600062272

Datum objedná“ 10- 01-2020 CANBERRàflľACKARD spol . s . x' . o .
vyhøhnvnjez_ šultysøva 3'7
Oddělení: Zdravøtnická tech. 169 00 Praha 6

Telefon: 474447433

fax:
Mail: N0vav@ kz cr . eu

Vaše. Číslo dodavatele u nás
10009đ5

Tezmin dodávky: 28.02.2020

Fakturujtı se splatností 60 dnů! Měna CZK

OáfżøóøflMa,
/fi/flÁ`ı ,

12;-- 'Ylıııılı Man-.ł _ 0/0,/_ 2020 M

ts naše číslo ohjndnàvky a koncovůho odběratalo. Faktury

Na ůíhlı abjımivty M powiavàny za naůplnê a vràcany dodavıtıli. V případů daňového dakladu musí účüt

M a! Musí“. ıpıňmł podmínku dálkového přístupu, v souladu se znñnin zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

ůěıt mi být mřıjniflý-
Pal mnou płeflmàtu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá Objednávka účinnosti nejdříve dnem uvařajnñni v

mim ulmr. Bıı píıcıınł akcıptıca nıni objednávka uzavřma. Plnění přeđmětu objednávky před jeji

ůšìımøsti se pavažuje za plnění podle této Objednávky

IČO: 25488627 DXČ: 6225488627 Bankovnispojení: ČSOB, a.s., č.13. 216586400/0300

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, Oddíl B, vložka 3.550.

'(21 Krajská Zdravotní M.
..._ -__-_|-.___|.-___ __ _

hn ánávkfl 3600052272

Baf-11m obj'ednâvk' 10'01'2020 WERRAWPACKARD SPOı S I Q

vyhnmvujez_ šultysova 37
Oddělení: Zdravotnická tech. 169 00 Praha. 6

Tflflfønz _
fax:

Maih_

Vaše Číslo dodavatele u nás

10009ä5
Termín dadnâvky: 28 . 02 . 2020

Fakturujtı se splatností 60 dnů! Měna CZK

Öéfżfléøviv/ø.,
/ű/flÁ* , _

4012020 _
to naša číslo objndnàvky a koncovůho Ddbăratıln. Faktury

m §31: MÉ mi: WM za naúplnê a vráceny đødavatali. V případů daňového dokladu musí ůčüt

a MW' ıpıňnwıt mim dáìkověhc přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

Mamma v přasêìmje SQ üüù Kč bez DPH, nabývá objadnávka účinnosti najdřiva dnu uveřejnăní v

~ MW. M píıwıů akcıptıca neni objfidnàvka uzavřena. Plnění pře-:'.ìmêtu objeănàvky před jeji

üšřmnfiatí 02 pavažuje za pìnëní padla této Objednávky

EČQ: 25488827 DIČ: 6225488627 Bankøvnispojení: ČSŰB, č.8., č.13._

Společnost zapsaná v obchødním rejstříku vedeném Krajským soudem v Úatì nad. Labem, 00011 B, vložka ìřàâfl'.




