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+421 47 4331946 Prevzal: VeselkováAdriana
Sposob prevzatia: Osobne

OBJEDNÁVATEĽ

Objednávateľ: GajdošíkováIveta . Lučenec. e-mail: iveta.gajdosikova©|ukus.sk
Fakturačná adresa:GajdošíkováIveta , . Lučenec. +421905550931
Avizo () vyhotovení zákazky: SMS +421905550931

PREDMET ZÁKAZKY

P.č. lnt.kod Názov počet Jed. cena Spolu
1. coprso/vymena Colop Printer 30 výmena štocku s poduškou 1 ks 16,300 € 16.30 €
2 modiooa Modioo 3 kompletna pečiatka 1 ks 19.100 € 19.10 €

Poznámka: modry atrament

Úhrada: FCSK PredajE Pozn. k úhrade: - Prijatá záloha: 0,00 €
hiM&S!
Prevzatie: FCSK Osobne - do Pozn. k prevzatiu: - Cena dopravy: 0.00 €
5000€
Dodanie: 22 03.2019 Čas: — Celková suma položiek: 35,40 €

Predbežne odhadovaná cena: 35.40 €

INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVATEĽA
Ku každej službovej zákazke účtujeme "obslužnú prácu" 040€ (050€ vo vybraných predajniach) za každú začatú minútu práce grafika (účtujeme za
ru. lldlické úkony. napr: priprava dokumentovpre tlač. konzultácia. nastavovanie parametrov tlače, vyhľadávaniea otváranie tlačových úloh...)
V yv ipade potreby grafických prác účtujeme "graňcke práce" 050€ (070€ vo vybraných predajniach) za každú začatú minútu práce grafika
(0 „.mm 73 prcpwovanletextov digitálne spracovanie. retus. grafické návrhy vrzitlek. oznámeni, plagátov. atd)
P WRDENIE OBJEDNÁVKY - SÚHLAS so SPRAC. osoenýcn ÚDAJOV
Sv *,lln podpisom potvrdzujem správnost“ zadaných údajov v objednávkea záväzne Objednávam vyrobenie zákazky podľa tohto zákazkoveho listu.
Ďalej udeľujem súhlas so spracovanímmojich osobných údajov poskytnutých v tomto zákazkovom liste v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobnýchúdajov v znení neskorších predpisov

Lučenec. GALÉRIA LUČENEC, dňa 19 03 2019

/ podpis zákaznika
P"' V7ATIE OBJEDNÁVKY

S ; napisem potvrdZUjem, že som prevzal predmet objednávky podľa tohto zákazkovej-io listu.

Li "onnc. GALÉRIA LUČENEC. dňa .. .

podpiszákaznika
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