OBJEDNÁVKA - PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Pobočkové číslo

Prosím, vyplňte te nto formulář čite lně . Ne úplně či ne čite lně vyplně ný formulář může vé st ke zdrže ní vašich požadavků. Použitím tohoto formuláře potvrzuje te , že jste se se známili s
Vše obe cnými obchodními a plate bními podmínkami, uve de nými na našich w e bových stránkách.
https://w w w .alsglobal.cz/me dia-cz/pdf/vopp.pdf

Česká Republika
KONTAKTNÍ INFORMACE

Kód

Kontaktní osoba

IČ/Dat. naroze ní

Sídlo/Adre sa
Te le fon

customer.support@alsglobal.com

Email 1

E -m a i l

E x c el

www.alsglobal.cz

Email 2

E -m a i l

E x c el

Email 3

E -m a i l

E x c el

Email 4

E -m a i l

E x c el

Email 5

E -m a i l

E x c el

(Viz zadní strana bod 3-7)

Náze v proje ktu

CZ

-

-

-

Pr o t o ko l

Protokol a faktura nejsou tiskem požadovány

Číslo obje dnávky

FAKTURAČNÍ ADRESA - pokud se liší od kontaktní

Jmé no vzorkaře
Místo vzorkování

Expre sní dodací te rmín?

Kontaktní osoba
Ne
Ano

Standardní te rmín (7-10 pracovních dnů)

Změ na kontaktních údajů *

Expre sní te rmín

Fakturační adre sa

(Expresní příplatek, čtěte pokyny pro vyplnění)
ID #

(Viz zadní strana bod 2)

Jmé no firmy

Zvláštní podmínky skladování

ALS

(Viz zadní strana bod 1)

Firma/Jmé no

TEL +420 226 226 228

INFORMACE O PROJEKTU

Číslo nabídky

z

OBJEDNATEL: KONTAKTNÍ A KORESPONDENČNÍ ÚDAJE
Analýza 12

Analýza 11

Analýza 10

Analýza 9

Analýza 8

(Viz zadní strana bod 9)

Analýza 7

Analýza 6

Sídlo: Na Harfě 336/9, 190 00, Praha 9

Analýza 5

ALS Czech Republic, s.r.o., IČ: 27407551

POSKYTOVATEL

KÓD ANALÝZY (NÁZEV ANALÝZY)

NEVYPLŇUJTE

Analýza 4

NEVYPLŇUJTE

Analýza 3

NEVYPLŇUJTE

Analýza 2

NEVYPLŇUJTE

Analýza 1

NEVYPLŇUJTE

Strana

NÁZEV VZORKU

(Viz zadní strana bod 8, max. 50 znaků)

INFORMACE O VZORKOVÁNÍ ALS
Odbě rový protokol poslat e le ktronicky

PODPISY

(Viz zadní strana bod 16)

Obje dnate l:

Ne

Ano

* v případě "ano" Vás bude me kontaktovat
F o r m át fakt u r y
E -m ai l

Email 1

ZAKŘÍŽKUJTE POŽADOVANÉ ANALÝZY

VZORKOVÁNÍ

MATRICE
(a)

(Viz zadní strana bod 10)

Datum

Čas

Poče t
vzorkovnic

!

(b)

POZNÁMKY (Viz zadní strana
bod 11-15, max. 50 znaků)

Označe ní odbě rové ho protokolu

Fakturace odbě rových prací

Odbě r

Poče t

Ce na

Označe ní odbě rové ho protokolu

Fakturace odbě rových prací

Odbě r

Poče t

Ce na

NEVYPLŇUJTE

NEVYPLŇUJTE

PP pe če ť (ne povinné )

NEVYPLŇUJTE
Přijato laboratoří

NEVYPLŇUJTE

NEVYPLŇUJTE
Datum a čas

NEVYPLŇUJTE
Podpis

NEVYPLŇUJTE

Zadal

NEVYPLŇUJTE
Datum

NEVYPLŇUJTE
Podpis

NEVYPLŇUJTE

Schválil

NEVYPLŇUJTE
Datum

Podpis

Neporušena
Datum a čas vyplně ní obje dnate le m:

Podpis:

Porušena
Nepoužita

Stav dodávky

Te plota při doruče ní

Ne povinné informace

Hodin přes 8°C

a) V (voda), PV (Pitná voda), RV (Povrchová voda), ZV (Podzemní voda), OV (Odpadní voda), OV-P (Odpadní voda - prostý vzorek), OV-S (Odpadní voda - směsný vzorek), IV (Průmyslová voda/kapalina), BV (Bazénová voda), TV (Teplá voda), Z (Zemina), K (Kal), O (Odpad), SE (Sediment), BM (Building material),
E (Emise), I (Imise), B (Jiné - uveďte)
b) viz zadní strana bod 17), není-li parametr b) vyplněn, objednatel výslovně prohlašuje, že se nejedná o látku s nebezpečnými vlastnostmi (LNV)
Cena za provedené analýzy je stanovena cenovou nabídkou poskytovatele, platnou ke dni odeslání tohoto objednávkového formuláře objednatelem. Ceny uvedené v cenové nabídce neobsahují daň z přidané hodnoty, která bude poskytovatelem účtována podle platných právních předpisů. Objednatel této objednávky
výslovně prohlašuje, že se seznámil s aktuální cenovou nabídkou poskytovatele a s uvedenými cenami bez výhrad souhlasí. Objednatel podpisem této objednávky/předáním vzorků výslovně stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Všeobecných obchodních a platebních podmínek poskytovatele, zveřejněných na
webových stránkách poskytovatele www.alsglobal.cz, a že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí a bez výhrad k nim přistupuje (pokud smlouva nestanoví jinak).

