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Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
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Obecné smluvní podmínky:

Lhůta k přljetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotoveni. je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoli dodatkem či odchylkou ve
smyslu §1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Cena bude uhrazena na základě faktury, kterou vystaví dodavatel po
splnění dodávky. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od doručení odběrateli.

Odběratel souhlasí s elektronickým zasilánkn dokladů ve smyslu § 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., a to ve formátu pdf, nebo xml
(ISDOC).
Na faktuře bude vždy uvedeno číslo objednávky, jinak bude dodavateli vrácena.
Dodavatelovo plněni dle této objednávky je akceptací celého jejího obsahu včetně obecných smluvních podmínek
Adresa pro zasi1ánIfaktur:

Faktury zasílejte bud' poštou, nebo elektronicky, ne obojí! zdvojené zaslání faktury neurychlí její zpracování, naopak je zkomplikuje.

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
Hybešova 15
60200 Brno

podatelna@sssbrno.cz

Vystavil: "i přija|·
Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
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