
V I • 

CESKA!i 
spořitelna 

IČO 45244782 DIČCZ69900126l 
Z:lpis v obchodním rejstříku vedcn~m 
Mčst~kým soudem v Praze - odd. B. vloi.ka 1171 

Objednávka 

Cfslo objednávky/datum: 

Termín dodávky: 

Adresa dodání: 

Kom:iktnf osoba: 

Telefon 

Předmět plnění: 

42!0313043 I 05.04 .201~ 

06.04.2018 

Česlu~ spořitelna, 11.s. 
Olbrnchlo\'3 1929/62 
140 00 Praha 4 

Pol. Číslo výrobku 
Měrná jedn. 

Název 

Bank.>poj.: 

00001 4000-1004039 

Jedn.výk. 

Reklamní sl.ostatní 

Česká spořitelna, a.s. 
Olbrachtova 1929/62, CZ 140 00 Praha 4 

Dodavatel: 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Křížkovského Olomouc, K 
771 47 Olomouc 

IČO: 61989592 
DIČ: CZ6 I 989S92 

Vaše číslo dodavatele ·u nás 9001016822 

MěnaCZK 

Množství Cenaljedn. (bez DPH) Cena celkem (bez DPH) 

57.851,30 1,00 57.851 ,30 
Reklamní sl.ostatní - partnerství v soutěži Podnikavá hlava 2018 

Cena celkem bez DPH: CZK 57.851.30 

~ I I ·7 ., 11j 
\ I tJ„/ r:I V . 



V I • 
·Česká spořitelna, a.s. CESKAEi Olbrachtova 1929/62, CZ 140 00 Praha 4 

spořitelna 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Křížkovského Olomouc, K 
771 47 Olomouc 

Pol. Číslo výrobku · 
Měrná jedn. 

Název 

Číslo objednávky/datum: · 

4210313043/ 05.04.2018 

Množství Cena/jedn. (bez DPH) 

Děkujeme za zájem o poskytnutí zboží/ služeb objednateli z Finanční skupiny České spořitelny . 
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Cena celkem (bez DPH) 

Objednatel, objednané zboží či služby a další podmínky dodávky jsou blíže specifikovány v této objednávce. 

V případě, že Vám byla objednávka zaslána systémem automaticky z emailové adresy" 
potvrďte její přijetí a akceptaci kliknutím na tlačítko "Potvrďte přijetí objednávky", ter se nachází v pravém 
dolnímrohu první stránky objednávky. Není-li objednávka akceptována písemně nebo výše uvedeným způsobem, 
je akceptována nejpozději v okamžiku, kdy předáte plnění specifikované v objednávce objednateli. · 

Jestliže není mezi smluvními stranami sjednáno jinak v této objednávce nebo písemné smlouvě, řídí se 
c!odací podmínky Všeobecnými obchodními 1>odmínkami spolupráce v oblasti nákupu Finanční skupiny 
Ceské spořitelny (verze 2016) (dále „VOP"), jejichž aktuální znění je k dispozici na internetové adrese 
www.erstegroupprocurement.com. Akceptací objednávky potvrzujete, že Vám jsou VOP známy, a že s jejich 
zněním pro účely plnění této objednávky výslovně souhlasíte. Případné přijetí objednávky . s odchylkami 
či dodatky nebo odkazem na jiné obchodní podmínky není považováno za akceptaci této objednávky a nezakládá 
uzavření smlouvy, není-li mezi stranami písemně sjednáno jinak. 

Fakturu zašlete na adresu: 
Česká spořitelna, a.s., útvar 2240, Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha 4. 

Pokud není dohodnuto v písemné smlouvě jinak, činí splatnost faktury 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. 

Na faktuře prosím uvádějte vždy číslo objednávky, jméno objednatele, správnou sazbu a částku DPH. 
V případě absence těchto údajů Vám bude faktura vrácena. · 




