
Severočeská 

servisní Objednávka rozboru pro fyzickou osobu 

Objednatel: 

Datum narození: 

Adresa objednatele: 

Fakturační adresa:* 

Zasílací adresa (faktura):* 

Zasílací adresa (protokol):* 

Zhotovitel: 

Severočeská servisní a.s. 
Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice - Trnovany

Tel.:+420 840 111 111 
www.scservisni.cz 
IČ:05175917 
DIČ: CZ 05175917 
Společnost je zapsána v obchodním 
rejstříku oddíl B, vložka 2659, u Krajského 
soudu v Ústí nad Labem 

Email: Telefon: 
*(Shoduje - li se s adresou objednatele, nevyplňujte.) 

Typ objednávky: D jednorázová D celoroční 

D Středisko laboratoří Liberec 0Středisko laboratoří Most D Středisko laboratoří Sokolov D Středisko laboratoří Ústí nad Labem 

Místo odběru: 

Předmět rozboru: D pitná voda D pitná voda - studna D odpadní voda D teplá voda 

D voda ke koupání O jiné: 

Požadovaný rozsah rozboru: 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

Požaduji provedení odběru vzorku zaměstnanci zhotovitele: Dano □ ne

Způsob platby: D složenkou D fakturou 

□ Předběžná cena bez DPH (max. rozdíl 10%) činí: ...................................... Kč. K ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů. 

D Cena dle odvedené práce a platného ceníku. Objednatel stvrzuje podpisem, že byl seznámen s platným ceníkem zhotovitele. 

Protokol o výsledku bude předán: D osobně v laboratoři □ poštou 

V případě stanovení některých ukazatelů subdodavatelsky se subdodavatelem souhlasím. Dano Dne 

Objednatel: 

Dne: ........................................................ Jméno a podpis : ........................................................................... 
Zákazník svým podpisem stvrzuje pravdivost uvedených údajů a souhlas s jejich zpracováním v rámci smluvního vztahu. 

Zhotovitel: 

Rozsah požadavků přezkoumal a objednávku potvrdil: 

Dne: ........................................................ Jméno a podpis: ........................................................................... 
Práva z vadného plnění uplatní objednatel v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a reklamačního řádu zhotovitele. 
Záruční doba počíná běžet dnem řádného převzetí díla objednatelem. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem splnění dodávky. Splatnost 
činí 14 dnů ode dne vystavení faktury. Daňový doklad bude vystaven a doručen zhotovitelem na adresu uvedenou v této objednávce po 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

S.HP.7.1.01 Tvorba plánů kontroly kvality a nakládání s výsledky laboratorních rozborů pitné vody. 
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