
                         Smlouva  *  Dohoda  *   Objednávka    
                                       Vratné zálohované obaly - kelímky     ---------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                  

Na akci:   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dodavatel:                                        Firma                                                           Adresa                                                    IČ                    Kontakt./zodp. osoba 

CupSystem s.r.o. Wilsonova 222/25, 392 01  Soběslav  291 40 358 Pavel  777 638 009 

 

 Objednatel:                                      Firma                                                           Adresa                                                   IČ                    Kontakt./zodp. osoba 

Fakturační údaje     

 

Objednané produkty na akci:                                                       Množství                                       Poznámka 

1.    

2.    

3.    

4.    

Termíny:                    Dne                                   od - do                                                                              Dne                                   od - do 

Dodání    Svoz -  odvoz z akce   

 

Adresa místa dodání: (v případě, že není adresa upřesnit místo dodání) 
 

 
Svoz z akce na mytí průběžně dle potřeb  objednatele  

Ceny:  bez 21% DPH pro ČR , konečné pro SR,Maďarsko,SRN                 bude účtováno                                                             poznámky     

Cena za dodaný - pronajatý kelímek  včetně hygien. ošetření   ANO      

Cena za dodaný - pronajatý box + víko včetně hyg. ošetření  ANO     

Poplatek za nevrácený kelímek zapůjčený od dodavatele  ANO     

Poplatek za nevrácený/poškození přepravní box + víko  ANO      

Doprava do 40 ks boxů *   15,-Kč / km ANO     

Doprava do 90 ks boxů * 17,-Kč / km ANO      

Doprava do 150 ks boxů * 20,-Kč / km ANO      

Doprava do 280 ks boxů *   24,-Kč / km ANO     

Zapůjčení čtyřkolky pro rozvoz kelímků – cena za den  ANO      

Supervizor – organizace a logistika na akci 2700,-Kč  / den ANO     

 Supervizor – ubytování , strava  ANO     Hradí dodavatel - zápočet 

Splatnost faktur/ u dlouhodobých akcí fakturace po 7 dnech, jinak 14 dnů  

Podmínky smlouvy, dohody a závazky:                                              

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují platnost Smlouvy/Dohody/Objednávky.  

Věc objednání  je poskytnuta na předem dohodnutou dobu, obě smluvní strany se zavazují, že při svozu budou mít kontaktní  pověřenou osobu, 

oba svými podpisy garantují správnost údajů. Důraz kladou obě strany na počet boxů a vík, závazné pro obě strany jsou počty po mytí předmětu 

dle této objednávky. Reklamce(poškozené produkty) dodavatel uskladní a předloží ke kontrole   s tzv Protokolem o mytí. 

Bude-li při akci objednatele nutné více svozů, dodavatel je oprávněn tyto více náklady účtovatt. 

Použité kelímky je nutné chránit před povětrnostními vlivy (slunce, déšť, sníh) a skladovat v chladu. Svoz k mytí použitých kelímků musí být 

realizovaný do 48 hodin ve srovnaném stavu na paletách a v boxech a zabezpečené bandáží na převoz. Objednatel se zavazuje, že kelímky, boxy a 

víka nebudou popisované fixy či jinými nálepkami nebo páskami. Při zpětném výkupu nebudou vykupované kelímky jiných motivů  a jiných 

výrobců či poškozené. 

*Cena dopravy bude účtována dle skutečně ujetých km (závoz/zpětný odvoz = cesta z LC Soběslav na místo určení a zpět). 
 

KELÍMKY ULOŽENÉ V BOXU S POŠKOZENOU PLOMBOU, POVAŽUJEME ZA POUŽITÉ  
 

Smlouva byla podepsána smluvními stranami, obě strany podmínkám rozumí - objednatel se zavazuje uhradit v termínu splatnosti fakturu za 

pronájem a služby, což stvrzuje svým podpisem. 
 

 

………………………………                     ………………………………                                          ………………………………... 
               Datum:                                            Za dodavatele (Příjmení + podpis)                                       Za objednatele (Příjmení + podpis)   


