OBJEDNÁVKA
vytvorenie poštových zásielok a odovzdanie poštových zásielok inému poštovému podniku
OBJEDNÁVATEĽ
názov:
adresa:
IČO:
mesto:
PSČ:
DIČ:
zodpovedný:
IČ DPH:
tel.:
Banka:
fax:
Číslo účtu:
e-mail:
DODÁVATEĽ
KOLOS s.r.o.
názov:
Krasovského 14
31393039
adresa:
IČO:
Bratislava
85101
2020305364
mesto:
PSČ:
DIČ:
Back
office
SK2020305364
zodpovedný:
IČ DPH:
Sales
Tatra banka a.s.
zodpovedný:
Banka:
SK8211000000002624430155
tel.:
Číslo účtu:
fax:
e-mail:
Objednávateľ podpisom tejto objednávky vyhlasuje a bez výhrad potvrdzuje, že si je vedomý, že na tento zmluvný vzťah sa v plnom rozsahu vzťahujú
Obchodné podmienky pre vytvorenie poštových zásielok a odovzdanie poštových zásielok inému poštovému podniku zverejnené na webovom sídle
dodávateľa (www.kolos.sk), tieto podmienky si pozorne prečítal, všetky ich ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto poštovým podmienkam v
celom ich rozsahu rozumie a súhlasí s nimi. Dodávateľ (sprostredkovateľ) berie na vedomie, že nie je oprávnený poveriť spracúvaním osobných
údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Objednávateľa alebo všeobecného písomného súhlasu
prevádzkovateľa (opäť objednávateľa, prevádzkovateľom je objednávateľ). Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli a Objednávateľ týmto udeľuje
súhlas s tým, aby Dodávateľ poveril pod svojou zodpovednosťou spracúvaním osobných údajov ďalších sprostredkovateľov, s ktorými má uzatvorenú
sprostredkovateľskú zmluvu, a to spoločnosť Cromwell, a.s. a Direct Marketing, a.s. za účelom vytvorenia alebo distribúcie poštových zásielok v
súlade so Zákonom č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
CHARAKTERISTIKA VÝROBY MATERIÁLOV
názov materiálu / akcie:
formát materiálov:
gramáž a kvalita papiera:
celkový náklad:
termín tlače:
od:
do:
CHARAKTERISTIKA REALIZÁCIE:

farebnosť:
hmotnosť 1 ks:
počet mutácii:
termín dodania podkladov:
termín grafických prác:

Rozsah služby (popis):
počet materiálov celkom:

termín dodania databázy:
čiarový kód - stĺpec:
miesto dodania materiálov:
dátum dodania materiálov:
čas dodania:
remitenda:
odosielateľ:

termín spracovania:

od:
do:
termín doručovania:
od:
do:
termín podaja na Slovenskej pošte:
CENA
Položky k fakturácii

KOLOS, Lamačská cesta 22

typ podaja (poštový produkt):

Cena za 1.000 ks v €

Záloha:
Splatná do:

Počet ks

Cena v € bez DPH

Celkom bez DPH
DPH 20%
CENA CELKOM

V.................................................................... Dňa......................................
..........................................................................
Objednávateľ

.........................................................................
Dodávateľ

