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NAŠE Č. J.: MMB/0490471/2020 Activity promotion s.r.o. 

Příkop 147/13, Zábrdovice,  
602 00 Brno 

 

SPIS. ZN.:  

  

VYŘIZUJE:  

TELEFON:  

E-MAIL:  

ID DATOVÉ 
SCHRÁNKY: 

  

    

DATUM: 23.11.2020 IČ: 269 36 241 

 

POČET LISTŮ: 1   

  

  

OBJEDNÁVKA: Prezentační stěny s oboustrannou grafikou 

 

 

Na základě Vaší nabídky závazně objednáváme výrobu prezentační stěny Shape oblé s oboustrannou 

grafikou s logem města Brna: 

 

Požadované parametry  
 

Obecné požadavky: 
- Oblá prezentační stěna Shape 240 cm s textilní výplní a oboustrannou grafikou (dodá 

objednatel) 
- Oboustranný neprůsvitný tisk na textilní výplň, při nasvícení by se textilní výplň neměla 

lesknout 
- Textilní výplň natahovací na konstrukci 
- Stabilní a lehká konstrukce – oblá, bez nutnosti spodních nožiček a plastových dílů 
- Max. váha celé konstrukce do 10 kg 
- Rozměry: 235 cm šířka, výška 238 cm 
- Dodání včetně přepravní tašky 
- Použití: primárně v interiéru 
- Nabízená cena je kompletní tzn.: vč. tisku, přepravní tašky, dopravy apod. 
- Termín dodání: po odsouhlasení grafiky nejp. do 2.12, a to spolu s fakturou. 

 
Počet ks: 1 ks 
 

 

CENA BEZ DPH:   12.800,- Kč 

DPH (21%):   2.688,- Kč 

CENA CELKEM S DPH:  15.488,- Kč 

 

TERMÍN DODÁNÍ:   do 4. 12. 2020 

MÍSTO DODÁNÍ: Magistrát města Brna, Kancelář marketingu a cestovního ruchu, Husova 12, Brno  
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ÚHRADA: fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury), fakturováno bude dle 
skutečného plnění 

 

UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí 
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli. Fakturu je třeba 
doručit bezprostředně po dodání nejpozději do 4.12. po realizaci zakázky na adresu 
statutárního města Brna (viz fakturační údaje) – na obálku uveďte „Kancelář 
marketingu a cestovního ruchu. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Markéta Soukupová, MBA 

vedoucí  Kanceláře marketingu a cestovního ruchu 

 

 

 

FAKTURAČNÍ 
ÚDAJE: 

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785, DIČ: 
CZ44992785 

 


