TRANSPET s.r.o., Legionářská 457, CZ 79841 Kostelec na Hané,

IČO: 26 23 01 78, DIČ: CZ 26 23 01 78
e-mail: spedice@transpet.cz, telefon: +420 582 374 770/3, Fax: +420 582 374 772, fakturace: +420 603 589 039

jako dopravce / hereinafter referred to as freigter / ferner Beförderer
a/and/und
OBJEDNATEL
ORDERING PARTY / BESTELLER

Firma a adresa
Firm and address / Firma und Anschrift

IČO a DIČ / ID and VAT ID / Ident.Nr. und USt.-Ident.-Nr.:

Uzavírají smlouvu o přepravě zboží číslo :
Conclude contract on goods transportation No. :
Schließen einen Vertrag über den Transport der Ware Nummer:
Objednatel objednává u dopravce mezinárodní přepravu zboží za následujících podmínek:
The ordering party orders from the freighter the international transport of goods under following conditions:
Der Besteller bestellt bei dem Beförderer den internationalen Warenverkehr unter folgenden Bedingungen:

Místo nakládky :
Point of loading / Ladestelle:

Datum a čas :

kontakt / contact:

Date and time / Datum und Zeit

Poznámka / Note / Bemerkung
Místo vykládky:
Point of unloading / Entladestelle

Datum a čas:

kontakt / contact:

Date and time / Datum und Zeit

Poznámka / Note / Bemerkung:
Druh nákladu / Type of load / Verladeklasse:
Smluvní cena za přepravu v Kč bez DPH 19% :
Contract price for transportation in CZK without VAT 19%:
Vertragspreis für den Transport im CZK ohne MwSt. 19%:

Za nedodržení smluvních ujednání Vám může být vyúčtováno, skutečně provedené přepravné dle ceníku společnosti,
cena za přistavení vozidla až do výše ceny přepravy. Pro případ nedodržení splatnosti faktury se sjednává smluvní úrok
ve výši 0,1% za každý den prodlení. Splatnost faktury je 20 dní od doručení faktury. Smluvní strany (objednatel a
dopravce) se dohodly, že veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou
platností v rozhodčím řízení. Rozhodce je oprávněn jmenovat objednatel. O nákladech rozhodčího řízení rozhoduje
jmenovaný rozhodce. Místo, den a hodinu konání rozhodčího řízení určuje jmenovaný rozhodce. Pro vyřešení sporu se
za originál považuje faxová i e-mailová kopiie.

Smlouvu vystavil:

Za dopravce potvrdil:

Order issued by:
Bestellung erstellt von:

On behalf of the freighter confirmed by:
Für den Beförderer bestätigt von:

Ladislav Petrásek
petrasek@transpet.cz
hotline +420 603 589 038

