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OBJEDNAVKA c^w9ár ^

Abov z neba f I. \/

Dodávateľ: CBS spoi^s.r.o. so sídlom Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová, '?> >t.r
1.

rtlIČO: 36 754 749, fČ DPH: SK2022351254, tel.: +421 48/429 90 10, ^
oe-mail: info@cbs.sk, www.cbs.sk ^;^tef^

.^-.

Objednávateľ:
^

iQbchodny näzov (Názov). Q^C ^f^

PaPS^ SlCot-SlcA 2 j _O ^ 2-</ ŤoPŕoGSÍdlo:

Dodacía adresa {ak sa nezhoduje so sídiom}:

ico: Wl^ ^19 ^^_W^W(^ ^ ^ ^
Meno a funkcia zodpovedného pracovníka: t^C> - ^F^ jAl^t^ V^ - -So^oSrA
Telefón na zodpovedného pracovníka: 03t^(-^ÍT& ^Z^ 0 ?tc'p"^rttC.. ^Hwww;

E-mail na zodpovedného pracovnika: äc^^i>St>>  ^}sapr(>C-. ^S

Záväzne si u Vás objednávam nasledovné Produkty/Služby:
Označiť Jednotková cena Celková cena bezNázov Produktu/Služby Množstvo

objednané bez DPH DPH

^ .SS- 15 rzr^Kniha Abov z neba

0 VIP prezentácia v knihe

0 1 stranová prezentácia v knihe

K. V2 stranová prezeníácia v knihe I 0 ^
% síranová prezentácia v knihe 0 

K Kniha Abov 2 neba - dokúpenie so zravou ^oo 4,50  ciľD^

^s ii/\<c

Súhrnná cena bez DPH

.iro ^<*

Prvá časť platby/éiastková úhrada bez DPH
Poznámky..,,.,,

^!l-'^la.aT,^to ?!:>)edna^y. z^si.e Dodávaíeľ.na emai.f uvedený v hlavicke. Objednávateľovi elef<1ronickú faktúru na pn/ú cäsť platby /
1., čiastkovú platbu ktorú je Objednávateľ povinný unradiť do iehoty splatnosti uvedenej na faktúre

^.r???n-tá?!uv,-i<.nit1^ vytvori dodávateľ v súlade s 9rafil<ou knihy formou PR Článku s textom a fotografiami a nie fonrtou grafickej
2., (banerovej rek'amy). Pred tlacou zasie DodávatefObjednávateľovi ema;lom grafický návrh prezeníácie

^^^^^fí^^^T^el!?r,f^^ľtfJnot?ŕ?^iv^y^ehi!^^^^o^^^a^^yf,^ľ^^;T^05.?a^^Jľi^^ Vsecbecnýr'iobchodným pocmienkam spoločnosti CBS spol, s.r.o. "VOP piatné od 20.3.2007" pricom tieto sú uveŕejnené na
3., wirw.cbs.sk/vop/vopcbs.pdf

4., Táto objednávka bola vystavená na zäktatíe cenníka firmy CBS spol^r.o.
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Obchodnýzástupca: Ing.ĽubomírVyskoč, Tel. č. 0917 870413 ^
S^s; !^^ \. ^.
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