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Vy izuje:tfulhavó (D

Cbjeclnáváme u Vás

ze dne; ffi-á#,- ?#tr# j

!

P íkazce operace;
Datum:6.10. 2020

Správce rorpcčtu

Datum: 6.1a.2a2a l
e - mail:

2 x Batetizol ,,Vario Classic ?00 - bílo/černy" , role á 30m, tzn. 60bin
1x potisk rnaieriálu dle rnotivu (čer.nobíté ótverečky 30x30 cm) * viz priloŽené
ná lr ledy

Pi'eclpokládaná cena: SS,S ?,- Kč vč*tně SP|-{

Va ím p ijétínr objeclnávky je uzav ena smlouva, P ietí objednávky, prosím, písemně potvrdte níže
tato objedrrávka pod}é zákon3"a ea lete zpět ,Bea písemného potvrzení akceptace objednávky je

č, Bg / 2a12 občansk zákoník, neplatná.

,," íMgr.Janeta

;' ,, reditelka v

*kceptacq,o,4iFdnávkx_dq ! 
"v.aíglq!{r 

a s_puh.la se zÝ_9,j,s"in ními,-

abjeclnávku p i!ímáme a sou'hiasíme se zve ejněníttt,podIe zá'*t,ná'Č.3!0l,qa15 Sb., a reg'istru smluv v Platném

znění. No záktadě z, k.ona i_ 10:./20Ca sb,, 0 achraně asabních 'ťj&Jj , v platném znění scluhtasime

sť zpťac1v nim osabních riaj v sau,lislastí š uzclv ením této smlouvy, a ta aŽ do advolóní PÍsemnou cestau,

5atthlas se zprdcQltdním osobníth udaj udétujeme v souvislasti s jejich z'.'e ejněnín dle zákona Č. -340/2al-S Sb,

yyli jsme ,ódně int'a1mavóni o zpracovaní těchta daj a prohlaŠujeme, Že vŠechnY ťldaje jsau P tsné a Pravdivé

r: jso u ptskytován:y clabravo:ině.

{'J'á ťjO aVatSEe 
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Jntěno, príjnrení , {",",'t,{d ' L{,'\ ť {

Daiurn. 7 ",ti,^" "_L*-*
Podpis
olč: czr}8683fi35 plátri D H; r:sr.ui:czenÉ plněltí die 61 písm. ei zák.235/2a04 5b. b*z nárol<u rra oriPc'Čet DPH. Firrna je

z;psÉna v obchoihí,"n r-ejst ii<u vecíenérn u l,dé:;tskÉho sourJu v Pr:,g.z. .,:cidÍl Pr, vloŽka 77?, datuirl zápisrt ?8.8.20c,?
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