
OBJEDNÁVKA PRÁCE A SLUŽEB - ÚKLID EXPOZICE

ORDER OF SERVICE  - STAND CLEANING

Objednáváme úklidové práce pro stánek firmy:

We order the stand cleaning for the exhibitor: 

OBJEDNÁVKA PŘÍPOJKY VODY – pouze stánky na venkovní ploše
WATER CONNECTION ORDER – for outdoor stands only

Jednorázová vodovodní přípojka / Water connection: 2.000 CZK ano*) ne*)
*) nehodící se škrtněte / please cross unsuitable possibilities out

datum / date       cena / rate                                             poznámka / notice
13. 6. 2016                 45,- CZK/m2                                            generální úklid / the main cleaning
14. – 15. 6. 2015        25,- CZK/m2                                               běžný úklid / common cleaning

Datum / date                                                                      plocha / area (m2)    částka (Kč) / rate (CZK)
                                                                                                                                          

13. 6. 2016 - generální úklid *)

13. 6. 2016 - běžný úklid *)                                                                                                                                          

14. 6. 2016 *)                                                                                                                

15. 6. 2016 *)                                                                                                                

CELKEM / TOTAL COAST                                                        

Tuto objednávku je nutno doručit nejpozději 7 dnů před zahájením veletrhu. Při nedodržení termínu bude účtován poplatek

vyšší o 50%. Při objednání den před zahájením veletrhu bude účtován poplatek vyšší o 100%.

This order must be delivered 7 days before the fair opening at the latest. In case of later delivery 50% higher payment will

be charged. In case of order a day before the opening day, payment 100% higher will be charged. 

Platba za úklid bude součástí konečného vyúčtování. Payment for the cleaning service be added to the closing summary account.

*) Úklidové práce mezi jednotlivými dny budou prováděny vždy v době od 18.00 do 20.00 a od 06.00 do 8.45 ráno
následujícího dne – podmínkou je zpřístupnění stánku.

*) Cleaning service will be done every day from 6.00 till 8.00 p. m. and on the next day from 6.00 till 8.45 a.m. or in
the evening – the stand has to be open to cleaning staff.

Cenové relace / Rate:

Uvedené ceny nezahrnují DPH / rates are without VAT.

Datum / Date Razítko / Stamp                                 Podpis / Signatur
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