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OBJEDNÁVKA – reklamní panel  FLEX 
 

Fakturační údaje nájemce, které budou uvedeny v hlavičce smlouvy o nájmu:  

Název firmy:  

Adresa sídla firmy:   

Doručovací adresa (e-mail): 

nevyplňujte, pokud adresa je shodná s adresou sídla 
 

Zástupce firmy, jednatel:   

IČO:  

DIČ:                                                                                     plátce DPH: □ ANO  □ NE 

Kontaktní osoba: 
nevyplňujte, pokud je osoba shodná s jednatelem 

 

Telefon, e-mail:  

 

 

 

1. VÝROBA 

Dle předložené cenové nabídky u Vás objednáváme výrobu reklamního panelu FLEX. 

 Cena  
(bez DPH) 

Počet ks 
Výsledná cena 

v Kč (bez DPH) 

výroba reklamního panelu FLEX 650,-- Kč / 1 ks 
 

 

grafické úpravy                 □ ANO 400,-- Kč / hod 
Počet hodin na grafickém zpracování 

přefakturujeme od naší reklamní agentury. 

                       □ NE, grafiku máme vlastní 

 

 

          0,-- Kč 

Celkem  

 

 

 

2. INSTALACE 

Dle předložené cenové nabídky u Vás objednáváme instalaci reklamního panelu FLEX.  

 

 

Pro plátce DPH budou montážní práce účtovány v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
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INSTALACE Cena / 1 panel  
(bez DPH) 

Počet kusů 
Výsledná cena 

v Kč (bez DPH) 

reklama na  

dosud nepoužívaný sloup 
989,-- Kč   

reklama na  

stávající nosič (výměna panelu) 
399,-- Kč   

Celkem  

 

Umístění reklamních panelů:  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. PRONÁJEM 

Dle  předložené  cenové  nabídky  u  Vás  objednáváme  pronájem  reklamního  panelu  FLEX  v  ceně 

8.028,-- Kč / 1 reklamní panel / rok, bez DPH. 

Termín pronájmu: od _____________________  □ na dobu neurčitou 

  □ na dobu určitou, do _______________________ . 

Četnost fakturace, která bude uvedena ve smlouvě: □ měsíčně 

□ ročně 

V případě, že nájemní smlouva je uzavřena během roku (ne od ledna), bude roční vyúčtování probíhat takto:                      

1. fakturace – do konce kalendářního roku, následné fakturace budou roční, vystaveny vždy k 1. 3. daného roku 

trvání nájemního vztahu, kdy nájemné bude hrazeno na bankovní účet pronajímatele č. 888760247/0100 se 

splatností dle data uvedeného na jednotlivých daňových dokladech. 

Poznámky: _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Organizace zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu pro naši provozní potřebu po nezbytně nutnou dobu. Tyto údaje 

nebudou předávány 3. osobám a organizace je bude chránit v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů. 

Datum a podpis objednavatele (budoucího nájemce):  

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
tuto objednávku zašlete na:  katerina.srchova@ts-pb.cz  a  objednavky@ts-pb.cz 
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