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lČ zákazníka:2479a770

Servisní kontrakL E5752

Věc: Nabídka firmy OTIS a.s. íZávazná obiednávka zákaznika č: NEVY40457

Vážený zákazníku,

na áldadě Vašeho požadavku Vám nabízíme provedení opravy (dále předmět nabídky) Vašeho výtahu či
eskaláloru, jehož identifikace jakož i specifikace roz§ahu předmětu nabídky je uvedena v příloze, tvořící nedílnou
součást této nabídky.

Předmět nabídky provedeme do 1 týdne od obdžení této nabídkylzávazné objednávky, pofurzené zVaší sŤany
způsobem dále uvedeným, umožníte-li pracovníkům naší firrny zahájení praeí bez zbytečného odkladu po
obdržení objednávky. Termín provedení předmětu nabídky s Vámibude konzultován předem.Faktura bude
vystavena po ukončení předmětu nabídky se splatností 14. dní od jejího vystavení. Budete-li v prodlení s úhradou
faktury, zaplatíte úrok z prodlení ve výši 0,05o/o z účtované ceny díla za kažďý den prodlení. Na předmet nabídky
bude poslqfinuta záruka 6 měsíců.

Platnosttéto nabídky je do 19.12-2a14,

Pokud souhlasite s podmínkami předmětu nabídky uvedenými shora bez vrýhrad, pňpojte svůj podpis na místě k
tomu níže určeném a dále na místě určeném na příloze této nabídky a zašlete ji {včetně padepsané přílohy) na e-
mail (popř. na fax) wedený v záhlaví a náďedně poštou na adresu Dopravní 131411,104 00 Praha - Uhříněves.
Pňpojením Vašeho podpisu je tato nabídka povďována za Vaší závaznou objednávku. Jakrnile bude z Vaší
strany potuzená objednávka odfaxována na uvedené číslo, je naše firma Vaší objednávkou vázána,

S pozdravem Jaromír Nevyjel, v Praze dne 19,9.2014

Vyjádřen í zákazníkal objednatele :

S nabídkou ve vfše uvedeném rozeahu a s podmínkami provedení předmětu nabídky bez výhrad souhla§íme a
tímto u Vás provedení prací za uvedených podmínek objednáváme, Pňpojením podpisu na níže uvedeném místě
považujte Va§ nabídku za na§ závaznau objednávku.

Spolecensfuí vlastníku jednotek Veronské námestí 379-381
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Společeptiví vlastníků jednotek
Veronské náměstí 379-381

sídlo: Veronské nám. 379
109 00, Praha J.5-Horní Měcholupy

lČ:247ga770

Sídlo: oTlS a. s., J. opletála 3506145, 690 ů2 Břeclav
Spolďnost je registrovaná u Krajského soudu v 8rně, oddíl B, vložka 536
lc: 423242v; Ďlc:. cz42324?.u;
Bankovní spojení: KB §eclav č. ú, 1080465110100
wWW.oiis.fom

OTIS a.s., Dopravní 1314n,1a4a0 Praha - Uhřiněves
Jaromír Nevyjel

Tel.: +420 225 349 8í6, Fax: +42O 225 349 B00
Email : jaromir.newjel@oť§.com

Název a adíesa zákazníka/objednatele:

Spolecenství vlastníku jednotek
Veronské námestí 379€8í
Veronské námestí 379
Praha .l0- Horní Mecholupy í09 00

Cena bez DPH DPH21o/" DPH {5ol" cena celkem

5202,00 Kě 0,00 Kě 780,30 Kč 5982,30 Kě

V pňpadě, že se na odběratele \..iahuje režrlm přenesené daňové povinnosť dle §92ezákona o DPH, wpoČte a odvede DPH odběratÉl.
Kiasifikace produkcé j§ dle kódu CZ-CPA 43.29.19.

Za objednatele:

ldentifkace oprávněné osoby:
.U/
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PRILoHA K NABIDGE č. NEVY4a457
Datum nabídky: í9.9.2014

Seznam předmětnýc h taťlzení:

Rozpis materiálu Počet

\ltro (3 mm) šedá 1bm

-epidlo BOST|C + stěrka 1ks

Rozsah nabízených praci

Odsiranění původní kqfiiny a očištění podkladu

Pokládka nové krytiny

Souhlas ob,iednatele:

datum

Společenství vlastníků jednotek
Veronské náměstí 379-381

sídlo: Veron§ké nám. 379
109 00, Praha 1S-Horní Měeholupy

lb 2a79Q770

$ídlo: OTIS a. s., J. Opletala 3506i45,690 02 Břeclav
Spoleátost je regisŤovaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 536
lc: 42324234; DlC: cz423242u:
Bankovní spojení: KB Břeclav á ú. 10804651iOí00
www-otis,com

OTl§ a,s_, Dopravní 131411, 1g4 g0 Praha - Uhňněves
Jaromír Nevyjel

Tel.: +420 225349 8,16, Fax +42B225 349800
Email: .iaromir,nevyjel@otis.com

OT|S číslo
iednotky

zákaznické
oznaČenÍ iédnotky

Adresa umístění

56,t55 Veronské námestí 381, Praha 10, 109 00
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