
Tímto u Vás závazně objednáváme dárkové poukazy PALLADIUM, následovně:

Nominální hodnota Počet kusů Nominální hodnota celkem

100 Kč Kč

500 Kč Kč

1 000 Kč Kč

Celkem k úhradě Kč

Dodavatel (kontaktní místo): 
Společnost: Palladium Praha s.r.o.
Adresa: Na Poříčí 1079/3a
Město: Praha 1
PSČ: 110 00
IČ: 28452704
Zapsána v OR Městským soudem, oddíl C, vložka 142573

Objednatel:

Fakturační adresa dle OR:

Společnost:
………………………………………………………………..

Jméno a příjmení:
………………………………………………………………..

Ulice:
………………………………………………………………..

Město:
………………………………………………………………..

PSČ:
………………………………………………………………..

IČ / DIČ:
………………………………………………………………..

Tel:
………………………………………………………………..

E-mail: 
………………………………………………………………..

Zapsána v OR …..
………………………………………………………………..

Poštovní adresa pokud je odlišná od fakturační:

Společnost:
………………………………………………………………..

Jméno a příjmení:
………………………………………………………………..

Ulice:
………………………………………………………………..

Město:
………………………………………………………………..

PSČ:
………………………………………………………………..

Platba:* ⃞   v hotovosti (maximálně do výše 50.000 Kč)

⃞   bankovním převodem (při odběru nad 50.000 Kč pouze bankovním převodem)

*Označte hodící se.

Objednávka 
dárkových poukazů PALLADIUM

Kontakt na dodavatele objednávek:
PALLADIUM Infokiosek, vchod z náměstí Republiky; přízemí; tel: 225 770 250; e-mail: infokiosek@palladiumpraha.cz 1/2



Současně tímto potvrzujeme, že jsme informováni o následujícím: 
1. Tato objednávka může být učiněna:
    a) elektronicky zasláním na níže uvedený kontakt,
    b) odevzdáním vyplněného formuláře v Infokiosku PALLADIA.
2. Poukázky je nutno převzít do 15-ti dnů po obdržení potvrzení o platbě osobně, v Infokiosku 
    PALLADIA, přízemí, vstup z náměstí Republiky, v otevíracích hodinách Infokiosku 
    (po - ne, 10:00 - 20:00). 
3. Při převzetí poukázek je nutné předat kopii potvrzení o platbě poukázek, pouze v případě 
    úhrady bankovním převodem.
4. Platnost poukázky je 1 rok. Počátek platnosti poukázky je den platby (hotovostní platba)
    případně den přijetí platby bankovním převodem.

Souhlasím s výše uvedeným

   .............................................
                         (podpis)

O možnosti zakoupení dárkových poukázek PALLADIUM jsme se dozvěděli následovně*:
1) Na webových stránkách www.palladiumpraha.cz
2) V tisku / z inzerátu
3) Přímo v PALLADIU
4) Z e-mailové nabídky
5) Jiným způsobem: ..................................................................

*Označte hodící se.

Zástupce objednatele, který převezme poukázky:

Jméno a příjmení: ...................................................................

Tel: …....................................................................................

E-mail: ..................................................................................

Vyplní dodavatel:

……………………………….

Dne: ……………………………….

Interní číslo objednávky:
……………………………….

Převzal a zpracoval za Palladium Praha s.r.o.:

Kontakt na dodavatele objednávek:
PALLADIUM Infokiosek, vchod z náměstí Republiky; přízemí; tel: 225 770 250; e-mail: infokiosek@palladiumpraha.cz 2/2


