Jednorázová objednávka
Objednávka bez předchozí osobní nebo telefonické domluvy není akceptována.

DODAVATEL:
ADRIT s.r.o.
Turgeněvova 1131/14
61800 Brno
IČO: 27713369
DIČ: CZ27713369

Tel.: 608 745 897, 777 313 188
email: firma@adrit.cz
Bank. spojení: 256676928/0300

ODBĚRATEL:
Č. objednávky:
...................................
Datum vystavení:
...................................
Doba splatnosti faktury je předem oboustranně dohodnuta na .............. (14) dní.
Fakturační údaje:
Korespondenční adresa (není-li shodná)
Firma / jméno:
...................................
Firma / jméno: ...................................
Ulice číslo:
...................................
Ulice číslo:
...................................
PSČ, město:
....... město............................. PSČ, město: ......
město............................
IČO:
...................................
DIČ:
...................................
Číslo účtu/kód banky
................................... / .......
Odběratel prohlašuje, že jako příjemce plnění .......... (je/není) v pozici osoby povinné k DPH.
Požadujeme daňový doklad včetně DPH / s přenesenou DPH dle §92a zákona o DPH : .............................
Objednávku vyřizuje:
- jméno: .............................................................. funkce: ...................................
tel.: ................................... e-mail: ..................................................
Kontaktní údaje na vedení společnosti:
- jméno: .............................................................. funkce: ...................................
tel.: ................................... e-mail: ..................................................
- objednáváme u vás pronájem *autojeřábu s obsluhou a *autodopravu
* nehodící se škrkněte
- práce autojeřábe a hydraulickou rukou budou prováděny dle ČSN 12 480-1
- nastane-li vlivem podmínek stavby znečištění vozidla, zajistíme jeho očištění před výjezdem na komunikaci
- nastane-li vlivem podmínek stavby znečištění vozidla, které povede k následnému znečištění komunikace,
přebíráme za toto veškerou hmotnou i morální odpovědnost a uhradíme mytí vozidla (viz ceník)
- prohlašujeme, že financování objednaných služeb je zajištěno
- cena je stanovena dle aktuálního platného ceníku dodavatele, který je nedílnou součástí této objednávky a je
k dispozici na www.adrit.cz
- forma úhrady: v hotovosti / fakturou ...................................
- specifikace objednávky:
Přistavení: datum: .................
hodina:................. adresa (místo): .....................................................
Kompetentní zodpovědná osoba na pracovišti:
jméno: .................................................................................................. telefon: ..................................
jméno: .................................................................................................. telefon: ..................................
AUTOJEŘÁB:
hmotnost nejtěžšího kusu: ..........t
rozměr: d:..........m, š:..........m, v:..........m
povaha břemene: ...................................
vzdálenost břemene od jeřábu: .......... m
výška uložení břemene: .......... m
typ autojeřábu: ..............................

AUTODOPRAVA:
druh nákladu: ..............................
hmotnost 1kusu: .........., počet kusů: ..........
rozměr: d:..........m, š:..........m, v:..........m
(nadměrné náklady pouze po domluvě)

V .............................. dne ....................
Oprávněná osoba: ……..……………………….
razítko, podpis

