OBJEDNÁVKA

210 / 210002

Odběratel :
VČE - montáže, a.s.
Arnošta z Pardubic 2082
53117 Pardubice
IČ : 25938746 DIČ : CZ25938746
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2066

Zakázka
:
Způsob dopravy :
Forma úhrady :

21110020

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 107-4639190237/0100

Telefon : 462 112 711

www.vcem.cz

E-mail pro zasílání faktur: faktury@vcem.cz

Místo určení :

E-mail :

info@vcem.cz

Dodavatel : Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí
Dukelská 313
562 01
Ústí nad Orlicí

Datum vystavení objednávky : 07.01.2021
Termín dodání
:
IČ : 00529842 DIČ : CZ00529842

UPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELE:
1/ Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo naší OBJEDNÁVKY
2/ Součástí daňového dokladu musí být předávací protokol, záznamy o provozu vozidla, dodací list
3/ Daňový doklad bude proplacen za 14 DNÍ po doručení do sídla firmy v Pardubicích
4/ U dodávek v režimu přenesené daňové povinnosti uvádějte kód činnosti CZ-CPA
Doklady bez výše uvedených požadavků budou vráceny k doplnění

Objednáváme u vás:
prohlídky STK , měření emisí a ověřování tachografů (opravy,výměna) na rok 2021.
Kontakt : Mrkvička Slávek 606 623399
Pár Václav
602 191340

V rámci plnění této objednávky může dojít mezi smluvními stranami ke vzájemnému poskytnutí informací, které budou považovány za důvěrné, tj. zejména osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu
a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále
jen „GDPR“), a právních předpisů platných a účinných na území České republiky upravujících ochranu osobních údajů a nakládání s nimi. Smluvní strany se zavazují poskytnout veškerou součinnost nezbytnou
pro zajištění ochrany důvěrných informací v souladu s dotčenými právními předpisy a ujednáním smluvních stran.

Zpracováno systémem HELIOS Orange

Vystavil :

Mrkvička Slávek

Objednávka :

210210002
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