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Zlín, 4. 3. 2021

Číslo jednací: 21:'62611 .15NRKM Vyřizuje: Ladislav Sukovitý

Objednávka

Dobrý den,

objednávání u Vás opravu sanitniho vozidla RZ: 622 3155 po dopravní nehodě. Na vozidle jepoškozen přední nárazník včetně levé přední młhovky, rozbité levé přední LED světlo. promaoknutá
kepota motorul pomačkaný a ođřený levý přední blatník s plastovým podhèhem, rozbité kompletní levézpětné Zrca'eıtkoı promáčkle a podřene levé přední dveře včetně vydřených rýh do skla dveří. naraženýlevý přední disk kola a podřený celý levý blok ambulantního prostoru. Na základě předběžné kalkulace
byla cena Stanovena na Částku 180.000,- Kč včetně DPH.

Dovoluji si Vás požádat o potvrzení objednavky.

Děkuji a jsem s pozdravem Zdravotnloká Záchranná sluitıa
i

ovo nebo!
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