
OBJEDNÁVKA

AUREDNIK CS, spol. s r. o. 
Hlavní 84 
267 01 Trubín 
Tel.: + 420 311 706 361, 363, 366
Fax: + 420 311 706 362
E-mail: obchod@aurednik.cz
Internet: www.aurednik.cz
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(Pouze pokud se liší od adresy pro fakturaci)

Telefon/fax:

@ E-mail:

Zaškrtněte: Používání mého emailu pouze pro zpětné  
dotazy nebo informace o dodávce.

In
fo

rm
ac

e 
 

o 
zá

ka
zn

ík
ov

i Zákaznické číslo:   
 

Objednatel (čitelně): Podpis a datum:  Tato objednávka 
zahrnuje

celkem stran

Otevírací doba:   
 

Požadovaný termín dodání: Prázdniny: 

od:                                                      do:  

Zboží č. Strana Popis zboží Množství Jednotková 
cena Celková cena

Přihlášení k odběru novinek a newsletteru na www.aurednik.cz

Na vědomí jsem vzal/a případná upozornění týkající se zboží (strana 299).                                                                                                                               Celková částka:

Platby od školek, škol, státních organizací a podobných zařízení probíhá automaticky na fakturu! Požadovaná doprava

Jste fyzická osoba? Prosím, zaškrtněte požadovaný způsob platby:  Pošta - Balík do ruky

 PPL ČR

 PPL SR

 Osobní odběr - zdarma

 Platba na  
     zálohovou    
     fakturu

 Platba na dobírku  Platba v hotovosti (v sídle naší firmy)

 Platba kartou (v sídle naší firmy)

 Platba dárkovým poukazem ev. č. 

Děkujeme vám za objednávku.
Objednáním akceptujete naše  
„Všeobecné obchodní podmínky“.

Všechny katalogové ceny jsou již včetně DPH! AUREDNIK CS, spol. s r. o.
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku oddíl C,
vložka 2271, vedeného Městským soudem v Praze
Prokurista: Martina Planetová Kilingerová, MBA
Jednatel: Tomas Aurednik 
IČO: 18621392 • DIČ: CZ18621392 

PRO VÍCE OBJEDNÁVEK PŘED VYPLNĚNÍM OKOPÍRUJTE!
Formulář naleznete na www.aurednik.cz

Všimněte si: Doprava zdarma platí pouze pro objednávky z České republi-
ky od hodnoty zboží 3 500 Kč vč. DPH.
U objednávek v nižší hodnotě účtujeme přepravné + balné pro objednávky 
z ČR – Českou poštou ve výši 157 Kč a přepravní službou PPL ve výši 145 Kč  
vč. DPH. 
Při doručování zásilek do  zahraničí jsou náklady spojené s  dodáním zboží 
účtovány vždy.
Pro objednávky ze Slovenské republiky účtujeme přepravné + balné Čes-
kou poštou ve výši 484 Kč vč. DPH a přepravní službou PPL ve výši 423 Kč vč. 
DPH u ostatních zásilek do zahraničí jsou účtovány náklady v příslušné výši 

nákladů přepravce. Kdykoli jsme oprávněni k částečným dodávkám nebo vý-
konům, pokud je to přijatelné.  
Pokud dodáme zboží pouze částečně, přebíráme dodatečné náklady 
na  poštovné + balné. Při hmotnosti balíku, která je vyšší než požadovaný 
limit (30 kg) pro přepravu „Balíku do ruky“, si společnost Aurednik spol. s r.o. 
vyhrazuje možnost změny způsobu přepravy.
K ceně za rozměrné zboží, jako je např. nábytek z PUR pěny, dřevěný nábytek 
apod. se připočítává tzv. „příplatek za nadrozměr“ v příslušné výši nákladů 
přepravce. 
Tyto náklady jsou následně přefakturovány prodávajícím na kupujícího.



/
Strana / z

Zákaznické číslo:Objednáním akceptujete naše 
„Všeobecné obchodní podmínky“.
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