
Měna: CZK  Splatnost faktury: 14 dní od základního data
Vyřizuje: Petra Repaská  E-mail :

Pol. Popis objednávaného plnění Množství MJ Cena/MJ Cena celkem_________________________________________________________________________

10 Idnes (Mafra) - Příběh LP           
Dle smlouvy  234003044 Položka00010

_________________________________________________________________________
 Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):            202.000,00 _________________________________________________________________________

Vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi
Objednatelem a Dodavatelem, řídí příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce.
V ostatních případech se vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění řídí obchodními podmínkami Objednatele uveřejněnými na adrese URL:
 http://www.cah.cz/cs/pro-dodavatele/vseobecne-obchodni-podminky/

Potvrzením přijetí této objednávky způsobem upraveným rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami je mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřena (dílčí) smlouva, na
jejímž základě se Dodavatel zavazuje za sjednaných podmínek dodat výše specifikované plnění. Není-li příslušnou rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami stanoveno
jinak, řídí se dále tato objednávka příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Fakturační adresa: Letiště Praha, a. s., Evidence faktur, K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6.
Emailová adresa: 
Základní datum je datum doručení faktury Objednateli.
Nebude-li mít faktura výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit s tím, že doba splatnosti do dne doručení řádné faktury neběží.

K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z jeho účtu.

Otevírací doba skladu Centrálního nákupu a logistiky je PO-PÁ 6,00-14,00 hod. podle zákona o registru smluv.

Prosíme o potvrzení přijetí této objednávky zasláním podepsané objednávky faxem na výše uvedené číslo nebo elektronicky zasláním naskenované podepsané objednávky na
e-mailovou adresu osoby, která objednávku vyřizuje (ve formátu: jmeno.prijmeni@prg.aero).

Společnost Letiště Praha, a. s. upozorňuje, že je povinným subjektem podle zákona o registru smluv.
_________________________________________________________________________
Dodavatel: MAFRA, a.s. Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum: Datum:_________________________________________________________________________

OBJEDNÁVKA

Číslo: 5077189

Dodavatel:

MAFRA, a.s.
Anděl Media Centrum
Karla Engliše 519/11
150 00 Praha 5

(dále jen "Dodavatel")

IČ:         45313351    DIČ:           CZ45313351
OR:/ŽR:     Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1328.

Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019
Kontaktní osoba:

Datum vystavení: 05.04.2018
Dodací lhůta: 04.04.2018

Objednatel:

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
161 00 Praha 6, Ruzyně

(dále jen "Objednatel")

IČ:  28244532  DIČ: CZ699003361
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003

Měna: CZK  Splatnost faktury: 14 dní od základního data
Vyřizuje: Petra Repaská  E-mail :

Pol. Popis objednávaného plnění Množství MJ Cena/MJ Cena celkem_________________________________________________________________________

10 Idnes (Mafra) - Příběh LP           
Dle smlouvy  234003044 Položka00010

_________________________________________________________________________
 Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):            202.000,00 _________________________________________________________________________

Vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi
Objednatelem a Dodavatelem, řídí příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce.
V ostatních případech se vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění řídí obchodními podmínkami Objednatele uveřejněnými na adrese URL:
 http://www.cah.cz/cs/pro-dodavatele/vseobecne-obchodni-podminky/

Potvrzením přijetí této objednávky způsobem upraveným rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami je mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřena (dílčí) smlouva, na
jejímž základě se Dodavatel zavazuje za sjednaných podmínek dodat výše specifikované plnění. Není-li příslušnou rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami stanoveno
jinak, řídí se dále tato objednávka příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Fakturační adresa: Letiště Praha, a. s., Evidence faktur, K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6.
Emailová adresa: 
Základní datum je datum doručení faktury Objednateli.
Nebude-li mít faktura výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit s tím, že doba splatnosti do dne doručení řádné faktury neběží.

K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z jeho účtu.

Otevírací doba skladu Centrálního nákupu a logistiky je PO-PÁ 6,00-14,00 hod. podle zákona o registru smluv.

Prosíme o potvrzení přijetí této objednávky zasláním podepsané objednávky faxem na výše uvedené číslo nebo elektronicky zasláním naskenované podepsané objednávky na
e-mailovou adresu osoby, která objednávku vyřizuje (ve formátu: jmeno.prijmeni@prg.aero).

Společnost Letiště Praha, a. s. upozorňuje, že je povinným subjektem podle zákona o registru smluv.
_________________________________________________________________________
Dodavatel: MAFRA, a.s. Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum: Datum:_________________________________________________________________________

OBJEDNÁVKA

Číslo: 5077189

Dodavatel:

MAFRA, a.s.
Anděl Media Centrum
Karla Engliše 519/11
150 00 Praha 5

(dále jen "Dodavatel")

IČ:         45313351    DIČ:           CZ45313351
OR:/ŽR:     Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1328.

Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019
Kontaktní osoba:

Datum vystavení: 05.04.2018
Dodací lhůta: 04.04.2018

Objednatel:

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
161 00 Praha 6, Ruzyně

(dále jen "Objednatel")

IČ:  28244532  DIČ: CZ699003361
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003

’ ' Leti§té OBJEDNAVKA
[I Praha .Cislo: 5077189

Objednatel: Dodavateli

Letiété Praha, a. s. MAFRA, as.
K letiéti 1019/6 Andél Media Centrum
161 00 Praha 6, Ruzyné Karla Engliée 519/11

150 00 Praha 5

(déle jen "Objednate|")
(dale jen “Dodavate|")

10: 28244532 DIC: CZ699003361
OR: Méstsky soud v Praze, oddil B, vloZka 14003 '91 . 45313351 0'91 0245313351

0R:/ZR: Méstsky soud v Praze, oddil B, vIoZka 1328.

Datum vystaveni: 05.04.2018 Misto dodéni: Praha 6, K Letiéti 6/1019
Dodaci Ih0ta: 04.04.2018 Kontaktnl’ osoba: —

Ména: CZK Splatnost faktury: 14 dn1 0d zakladniho data
VyFizuje: Petra Repaska E-mail :—

Pol. Popis objednavaného plnéni Mnoistvi MJ Cena/MJ Cena celkem

1o Idnes (Marra) - Pribéh LP —
Dle smlouvy 234003044 Poloika00010

Celkem (uvedené cenyjsou v CZK bez DPH): 202.000,00

Vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem a podminky poskytovani plnéni se v pfl’padech, kdyje objednavka vystavena na zakladé rémcové smlouvy uzavfené mezi
Obje natelem a Dodavatelem, fidl’ pfl’sluénYmi ustanovenimi ramcové smlouvy, Jejli evidenénl ctslo Je uvedeno na objednavce.
V ostatnich pfipadech se vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podminky poskytovani plnéni Fidl’ obchodnl’mi podml’nkami Objednatele uveFejnénYmi na adrese URL:
http://www.cah.cz/cs/pro-dodavatele/vseobecne-obchodni-podminky/

Potvrzenim pFijetI’ této objednavky zpusobem upravenYm rémcovou smlouvou nebo obchodnimi podminkami je mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavfena (diléi) smlouva, na
jejimi zakladé se Dodavatel zavazule 2a sjednanyIch podminek dodat v’ée specifikované plnéni. Neni—Ii pFI’sluénou ramcovou smlouvou nebo obchodnimi podml’nkami stanoveno
Jinak, Fl’di se dale tato objednavka prI’sluénYmi ustanovenimi zakona é. 9/2012 8b., obéansky zakonl’k, v platném znénl’.

Fakturaéni adresa: Leti§té Praha, a. 5., Evidence faktur, K letiéti 101%, 161 00 Praha 6.
Emailové adresa:
Zékladni datum 'e a um orucenl aktury Obg'ednateli.
Nebude—Ii mI’t fa tura vyiée uvedené nélezitos i, je Objednatel opravnén fakturu vratit s tl’m, 2e doba splatnosti do dne doruéeni Fédné faktury nebéZi.

K vyrovnénl' zévazku Objednatele dojde odepsanim ééstky z jeho 06m.

Oteviraci doba skladu Centrélnl’ho nakupu a logistikyje PO-PA 6,00-14,00 hod. podle zakona o registru smluv.

Prosime o potvrzenl’ pfi'eti této objednavky zaslanim odepsané objednavky faxem na vyiée uvedené él’slo nebo elektronicky zaslanim naskenované podepsané objednévky na
e-mailovou adresu 030 y, které objednavku vizuje ve formatu: jmeno.prijmeni@prg.aero).

Spoleénost Letiété Praha, a. s. upozorfiuje, 2e je povinnYm subjektem podle zakona o registru smluv.

Dodavatel: MAFRA, a.s. Objednatel: Letiété Praha, a. 5.

Datum: Datum:




