
OBJEDNÁVKA 0908/0042/22

Slezská univerzita v Opavě

Na Rybníčku 626/1

Opava

746 01 Opava 1

47813059IČO:

CZ47813059DIČ:

Na fakturu prosím uvádějte číslo naší objednávky.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto uveřejněním
souhlasí.
Žádáme o písemnou akceptaci této objednávky přímo na tomto stejnopisu objednávky - viz níže anebo
na samostatném dokumentu o akceptaci.

Shora uvedenou objednávku v plném rozsahu akceptujeme.
Datum:
Podpis:
 

Celková cena s DPH:   255 000,00 Kč

Edenred CZ s.r.o.

Na Poříčí 1076/5

Praha

110 00 Praha 1

24745391IČO: DIČ: CZ24745391

Množství MJ Název položky Částka
celkem

Částka
DPH

DPH
(%)

Cena
bez DPH

255 000,00Stravenky na rok 2022 á   kč 44 256,2021,0210 743,80

Vyřizuje: 

Stravenky prosím dodat na adresu:
Slezská univerzita v Opavě

Pokladna SU
Na Rybníčku 1
746 01  Opava

Objednáváme u Vás papírové strvenky Ticket restaurant na rok 2022:
 

 Objednatel:  Dodavatel:

Konečný příjemce:

Slezská univerzita  v Opavě

Rektorát

Na Rybníčku 626/1

746 01 Opava 1

Datum dodání:

Datum vystavení: 17.06.2022

Forma dopravy:

Razítko a podpis:

-

-



Od: Edenred Web
Komu:
Předmet: Nová objednávka
Datum: pátek 17. cervna 2022 8:28:14
Přílohy: myedenred-email.png

edenred-email.png

OBJEDNÁVKA
Slezská univerzita v Opave

Vážená paní ,

dekujeme za Vaší objednávku.

Nabití kařet přobehne v nejkřatším teřmínu a dořučení novýčh kařet / dořučení papířovýčh
střavenek přobehne do 5–7 přačovníčh dní.

Zvolili jste zpusob platby na faktuřu. Faktuřu Vám zašleme podle Vámi zvoleného typu
dořučení. Přosíme o její uhřazení dle data splatnosti.

V případě, žě hřadítě na zálohovou faktuřu nalěznětě jí u objědnávky v sěkci Mé
objědnávky. Koněcnou faktuřu nalěznětě, po oděslání zásilky, v sěkci Sěznam faktuř.
V případě, žě jstě zvolili platbu na dobířku uhřadtě cělou cástku až při přěvzětí
zásilky.

V případe dalšíčh dotazu nás mužete kontaktovat telefoničky na čísle 234 662 340 nebo e-
mailem na klient-čz@edenřed.čom. Jsme tu přo Vás každý všední den od 8 do 17 hodin.

S přátelským pozdřavem

Zákazničké čentřum společnosti Edenřed
Peřneřova 691/42
186 00 Přaha 8 – Kařlín

-
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