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OBJEDNÁVKA 

DODAVATEL

 

HYUNDAI LXM motors s.r.o. 

Revoluční 2108/108 

741 01  Nový Jičín 

Česká republika 

 

IČ 05054559 

 

 

OBJEDNÁVKA ČÍSLO DATUM VYŘIZUJE TELEFON E-MAIL 

OBJ-00002-2021-110 13. 1. 2021 xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY  

Název objednávky: Oprava Hyundai Tucson 6H8 3002 po nehodě- zadní část vozidla 

Objednáváme u Vás opravu služebního vozidla Hyundai Tucson RZ 6H8 3002 po nehodě, kdy došlo vlivem nárazu 

do vrat k poškození zadní části vozu (vizuálně poškozeny tyto díly- zadní pravé světlo vč. mlhového světla, zadní 

nárazník a páté dveře). Opravu proveďte na základě Zápisu o poškození motorového vozidla vyhotoveného 

technikem pojišťovny, který se dostaví do Vaší provozovny. V případě jiného poškození, které souvisí s pojistnou 

událostí a není uvedeno v zápise, je nutno kontaktovat zástupce pojišťovny a objednavatele. Další případné opravy, 

které s touto událostí nesouvisí, není možno vykonat v rámci této objednávky. Na tyto práce je zapotřebí předchozí 

souhlas objednatele a vystavení nové objednávky. Testovací jízda je možná maximálně do 10 km. 

  

Na fakturu uvádějte číslo objednávky OBJ-00002-2021-110 

Celková cena opravy nepřesáhne 60.000,- Kč bez DPH. 

  

Fakturace bude provedena jednorázově po dokončení a převzetí vozidla zpět zástupcem LČR, s.p., LS Frýdek-

Místek, Morávka 557, 739 04 Pražmo. 

 

Splatnost faktury bude min. 14 dnů. 

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Frýdek -Místek, Morávka 557, 739 04 Pražmo, IČ: 

42196451, DIČ: CZ42196451 

Interní číslo objednávky: 2/1/Koh/Auto/2021 

Termín plnění objednávky: 15. 1. 2021 

Místo plnění: Beskydská 151, 738 01 Frýdek-Místek 

Cena bez DPH: 60 000,00 CZK 

Na fakturu uvádějte číslo objednávky: OBJ-00002-2021-110 

 Schválil dne: 14. 1. 2021 

xxxx xxxxx xxxx 
xxxxx xxxxxxx 
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