
Objednávka služieb 
Dodávateľ:

LMCs.r.o.
IČO: 53302257
DIČ: 2121329298
IČ DPH: SK2121329298
so sídlom: Pribinova 19, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika
spisová značka: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sro, vložka č, 147535/B

Odberateľ:

Strednápriemyselnáškola dopravná, Študentská 23, Trnava
IČ: 00491861
DIČ: SK2021175981
so sídlom: Študentská 23. Trnava, 91745
email prezasielanieelektronickýchfaktúr:szombathova.jarmila@zupa-tt.sk

Osoba poverenáodberateľom uzavrieť objednávku:

Ing. Peter Papík, riaditel školy

Prehlasujem, že som podľa svojho pracovného zaradenia oprávnený/á uskutočniť túto objednávku.

Predmetobjednávky:

Odberateľ berie na vedomie, že k cene bude účtované DPH podľa platných predpisov.

Platobné podmienky:

Odmena je splatná na základe daňového dokladu - faktúry, ktorá bude zo strany spoločnosti LMC vystavená najneskôr do 15 dní odo dňa potvrdenia objednávky
Odberateľa Dodávateľom alebo odo dňa zahájenia služby so splatnosťou 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúr Odberateľovi,

Odberateľ sa zaväzuje v prípade omeškania úhrady faktúry zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % denne z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

Odoslaním tejto podpísanej objednávky odberateľ súhlasí so "Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti LMC" a ďalej s "Podmienkami používania Seduo.sk pre

firmy" účinnými ku dňu odoslania objednávky. Odberateľ berie na vedomie, že "Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti LMC" sú zverejnené na
www.lmc.eu/sk/vseobecne-obchodne-podmienky/ a "Podmienky používania Seduo.sk pre firmy" sú zverejnené na https:/lwww.lmc.eu/sk/vseobecne-obchodne
podmienky/produktove-podmienky/seduo a vyhlasuje, že je nimi oboznámený.

V nadväznosti na potvrdenie tejto podpísanej objednávky budú Odberateľovi tiež poskytnuté prístupové údaje do webového administračného rozhrania Seduo.sk a/alebo
bude Odberatel'vyzvaný k poskytnutiu e-mailových adries svojich zamestnancov, ktorí budú oprávnení v rámci objednaných služieb využívať kurzySeduo.sk.

Ak pripojí Odberateľ v ktorejkoľvek fáze objednávkového procesu k tejto objednávke, či v rámci akéhokoľvek iného kroku svoje obchodné podmienky, k týmto obchodným
podmienkam Odberateľa sa neprihliada.
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Seduo.sk

ZÁKLADNi\. FINA
vykonaná v zmysle

Zodpovedný zamestnanec

Jarmila Szombothovó

Vedúci zamestnanec:

Ing.Peter Papík


