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Objednávka

Dobřý don,

objednávám u vás opravu asnitnlio voeidla Rz§ztl2ga3. u voeidta docházl na xákladé velkóho
oPotltb§ní ťeclih souěástí t nadměmá spotfiebě motorového oleje. Motonový olej se dogÉvá do
výfukové aoustavy a zanÉ§l filř povných částic, a v nep*slední bdb hroei korňptetní raoieni Úotoru,
opťaua moiclu_ rP qqni !o!t9 _lomptgtní výrnánou. l{E zák|adě přadběžné' kalkulaco byla cena
stjanovena na částku 280.000,- Kč včetné DPH, 

-

Dotioluji tiVás požádal o potvtzení obJednávky.
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Zlín, 20. 9. 2021

Číslo jednací: 2112160!1.15NRKM Vyřizuje: Ladislav Sukovitý

Objednávka

Dübfý dm.

objadnávám u Vás opravu sanitntho vozidla RZSZ'ł 2983. U vozidła dochází na základě vełkého
opotřebení trecioh součástí knadměmè spotřebě motorového oleje. Motorový ołei se dostává dovýfukové soustavy a zanáší flltr pevných ćástío, a v neposlední řadě hrozí kompletní zadřenl motoru.Oprava motoru je možná pouze kompletní výměnou. Na základě předběžné kalkulace byla cena
slanovena na Částku 280.000.~ Kč včetně DPH.

Dovoluji si Vás požádat o potvrzení objednávky.

Děkuji a jsem S pozdravem /gø
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Číslo jednací: 2112160!1.15NRKM Vyřizuje: Ladislav Sukovitý

Objednávka

Dübfý dm.

objadnávám u Vás opravu sanitntho vozidla RZSZ'ł 2983. U vozidła dochází na základě vełkého
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Objednávka

Dobrý den.

objednávám u Vás opravu sanitniho vozidla RZJSZQ 2983. U vozidia dochází na základě veikého
opotřebení treoich součásti knadměmà spotřebě moiorovèno oleje. Motorový olej se dostává dovýfukové soustavy a zanéši flitr pevných částic, a v neposiednl řadě hrozí kompletní zadřeni motoru.Oprava motoru je možná pouze kompletní výměnou. Na základě předbăżné kalkulace byia cena
:stanovena na částku 280.000,- Kč včetně DPH.

Dovoluji si Vás požádat o potvrzen! objednávky.
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