OBJEDNÁVKA
OBJEDNÁVATEĽ:
Názov: ............................................................................................

IČO: .......................................

Sídlo:

IČ DPH: .................................

............................................................................................

Poštová adresa ( ak je iná ako fakturačná ): ........................................................................................................
Kontaktná osoba: ............................................................................

Mobil: .....................................

Telefón: .....................................

Fax: .......................................

e-mail: ....................................

Číslo účtu: .......................................................................................

Banka: ...................................

DODÁVATEĽ:
Názov: TRIV, s.r.o.

IČO:

Sídlo:

IČ DPH:SK2022082799

Okružná 49, 029 42 Bobrov

36435872

Poštová adresa: Agátová 22, 844 15 Bratislava 42
Kontaktná osoba: Ing. Marián Ondík, Ing. Peter Matis

Mobil: 0905 616 329

Telefón: 02 / 6542 2387

e-mail: triv@triv.sk

Fax: 02 / 6544 3753

Číslo účtu: 262 908 6242 / 1100

Banka: Tatrabanka, a.s.

Dodávateľ si záväzne objednáva u dodávateľa následovné služby:
Popis objednaných služieb a tovaru

Cena bez DPH

Potvrdením o prevzatí tovaru alebo vykonaných služieb je dodací list, ktorý je záväzným dokladom pre fakturáciu, pričom faktúra bude
vystavená do 7 dní po dodaní služieb. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej vystavenia. V prípade, že objednávateľ neuhradí faktúrovanú
sumu včas, dodávateľ má právo faktúrovať penále vo výške 0,1 % za každý deň omeškania platby po dni splatnosti faktúry.
Za dodané služby sa zaväzuje objednávateľ zaplatiť najneskôr do 21 dní po dátume dodania služieb. Dátum dodania služby bude
uvedený na dodacom liste, ktorý odberateľ potvrdí zamestnancom dodávateľa po ukončení práce.
V prípade vzniku poškodenia na majetku odberateľa musí byť zmienka o poškodení uvedená na dodacom liste kde sa uvedie rozsah
poškodenia. V prípade, že sa jedná o škodu väčšieho rozsahu ( nad 100,- EUR ) je nutné vypísať škodový protokol, ktorý musí byť
podpísaný zástupcami oboch strán. Dodávateľ bude vzniknutú škodu riešiť prostredníctvom zmluvnej poisťovne v zmysle jej poistných
podmienok a poistné plnenie bude poukázané na účet odberateľa priamo zo strany poisťovne. Podpisom objednávky odberateľ súhlasí
s všeobecnými zmluvnými podmienkami spoločnosti TRIV, s.r.o.

v ......................... dňa: ....................

...........................................................
pečiatka a podpis

POTVRDENÚ OBJEDNÁVKU PROSÍME ZASLAŤ NA FAX: 02 / 6544 3753

