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Prádelna a čistírna Jihlava, s. r. o. 
Rantířovská 13, 586 05 Jihlava 

V Jihlavě 14.10.2017 
Neumanna s. r. o. 
Okružní 974 
549 41 Červený Kostelec 
Objednávka prádla Interconti pro BOHO hotel Praha 
Objednávám u Vás hotelové prádlo dle rozpisu jednotlivých artiklů za dohodnutou cenu dle osobního 
jednání s p. Hovorkou. 

Množství 
Druh 
Gramáž 
Rozměr při ušití 
Cena ks 


(g/rrr') 
(v cm) 

xxx
Povlak na přikrývku pytlový 
130 
195 x 245 
xxx 

uzávěr s otvory na ruce 



xxx
Povlak na přikrývku pytlový 
130 
305 x 265 
xxxx 

uzávěr s otvory na ruce 



xxx 
Povlak na polštář s kantou a 
130 
48 x 104 + 30 HU 
xxxx 

kratší zadní stranou 

+ 4x4 cm kanta 

xxx
Prostěradlo modře obšité 
130 
315 x 210 
xxx 
xx 
Prostěradlo černě obšité 
130 
315x315 
xxx 
Jednotlivé ceny uvedené v přiložené objednávce jakožto i způsoby výpočtu ceny, kalkulace ceny a jiné 
cenové údaje tvoří obchodní tajemství a nepodléhají zveřejnění dle zák. č, 340/2015Sb., o registru smluv 
v platném znění 
Platba za toto zboží bude provedena předem s x slevou. 
Termín dodání prádla co nejdříve. 
Děkuji ajsem s pozdravem 
Martina Prošková 
Jednatelka 

telefon - ústředna 567305551-3 
	fax 	567 305 839 
http://www.pradelna.ji.cz
 
E-mail: info@pradelna.ji.cz
bank. spojení: 
KB Jihlava, ě. ú.: 19-8907880217/0100 
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IČO: 255 132 90 
DIČ: CZ25513290 
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Prádelna a čistírna Jihlava, s. r. o. 
Rantířovská 13, 586 05 Jihlava 

V Jihlavě 14.10.2016 
Neumanna s. r. o. 
Okružní 974 
549 41 Červený Kostelec 
Objednávka froté 
Objednávám u Vás hotelové prádlo dle rozpisu jednotlivých artiklů za dohodnutou cenu: 

Druh 
Materiál 
Gramáž 
Rozměr (v cm) 
Množství 
Cena za ks 


(g/rrr') 

na hotelu 

Ručník s logem 
Froté 
550 
50 x 100 
xxx
xxx 
Jednotlivé ceny uvedené v přiložené objednávce jakožto i způsoby výpočtu ceny, kalkulace ceny a jiné 
cenové údaje tvoří obchodní tajemství a nepodléhají zveřejnění dle zák. Č. 340120 15Sb., o registru smluv 
v platném znění 
Prosím o x  slevu za platbu předem. 
Termín dodání prádla co nejdříve 
Děkuji ajsem s pozdravem 
Martina Prošková 
Jednatelka 

telefon - ústředna 567305551-3 
	fax 	567 305 839 
http://www.pradelna.ji.cz
 
E-mail: info1u;pradelna.ji.cz
bank. spojení: 
KB Jihlava, Č. Ú.: 19-8907880217/0100 
 
rco. 255 13290 
DrČ: CZ25513290 


