AUTOELEKTROBB s.r.o., Kr
emnička 3, tel.č.: 0907 339 925, www.autoelektobb.sk

Objednávka
Obchodné meno:

Telefónne číslo: 0905 169 708

MAX Taxi, s.r.o.

Adresa (ulica, č.popisné, PSČ, mesto): Južná 302/23, 963 02 Trebišov
IČO:

46 895 260

DIČ:

2023567890

IČDPH:

Značka a typ vozidla
ŠPZ:

SK2023567890

Opel Astra

Rozmer pneumatík:

BB 708FZ

Umiestnenie strešného svietidla TAXI:
Automatická kópia bločku:

205/55 R16

vpredu

nie

(v predu/vzadu + 20eur)

(áno/nie)

Názov taxislužby: COCO taxi
Cenník
SADZBA

1

2

3

Nástupné
Min.
jazdné

0

0

0

1,50

1,50

0

EUR / km

0,80

1,00

0

EUR / hod

0

0

12,00

Počet príplatkov:

0

4

5

6

8

Výška príplatku [EUR]:

Meno a priezvisko (čitateľne), kto dotazník vyplnil:

Svojím podpisom potvrdzujem, že uvedené údaje sú správne
•
•

7

9

10

0

Jozef Juhár

22.06.2020
Dátum a podpis

platba je možná len v hotovosti pri prevzatí vozidla
pri montáži môže byť použitý modul v cene 60eur

Za kontrolu nastavených údajov si zodpovedá zákazník.
Za nezrovnalosti v nastavení taxametra zistené mimo servisné stredisko nezodpovedáme.

Obchodné meno: Názov spoločnosti, resp. obchodné meno na ktoré je evidované
živnostenské oprávnenie alebo licencia pre taxislužbu. V tvare, v akom je uvedené
v OR alebo ŽR vrátane veľkých písmen, čiarok a bodiek. (MAX Taxi, s.r.o. alebo
Ján Kováč – Taxislužba ...)
Telefónne číslo: Číslo telefónu na ktorý Vám bude volať SLM za účelom
dohodnutia si termínu na overenie meradla.
Adresa : Sídlo spoločnosti – ulica, č.popisné, PSČ, mesto
IČO: Identifikačné číslo organizácie (uvedené na živnostenskom oprávnení alebo
na licencii pre taxi)
DIČ: Daňové identifikačné číslo (uvedené na šedej kartičke vydanej daňovým
úradom)
IČDPH: Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. (uvedené na červenej
kartičke vydanej daňovým úradom v prípade že ste platca DPH )
Značka a obch. názov vozidla: Údaje uvedené v technickom preukaze od vozidla
kolónka D1 a D3
ŠPZ: Evidenčné číslo vozidla
Rozmer pneumatík: Číslo uvedené na predných
pneumatikách vozidla,
uvádzajúce rozmer pneumatík v tvare XXX/XX RXX. Aktuálne namontovaných na
vozidle. ( 205/65 R16 ) Nie vypísané z TP !!!
Umiestnenie strešného svietidla TAXI: Poloha vývodu pripojenia pre strešné
svietidlo TAXI. V cene montáže je vývod namontovaný na B stĺpiku vozidla t.j. na
stĺpiku medzi prednými a zadnými dverami. Vývod v batožinovom priestore
s umiestnením vzadu vozidla na streche je za príplatok 20€.
Automatická kópia bločku: Kópia bločku vytlačená po vytlačení originálu
automaticky. Ručne sa dá kópia tlačiť vždy aj viackrát po sebe.
Názov taxislužby: Názov taxislužby s existujúcim aktuálnym cenníkom pre ktorú
bude vozidlo jazdiť, resp. ktorej cenník bude používať. (Nie je nutné vypisovať
v prípade, že je vypísaná tabuľka s konkrétnym cenníkom.).
Cenník ( tabuľka) : Cenník taxislužby rozpísaný v tabuľke podľa sadzieb. (Nie je
nutné vypisovať v prípade, že je uvedený názov taxislužby s existujúcim aktuálnym
cenníkom ).
Sadzba – poradové číslo sadzby v ktorej vozidlo jazdí. (napr. 1-mesto, 2- mimo
mesto, 3- čakacia sadzba)
Nástupné – poplatok za pristavenie vozidla
Min. jazdné – Minimálne jazdné (Minimálna suma, ktorá sa zobrazí na taxametri
po ukončení jazdy a uzavretí taxametra do pozície STOP v prípade, že suma
narátaná je nižšia ako suma určená ako minimálna).
EUR/km – cena za jeden kilometer jazdy
EUR/hod – cena za jednu hodinu čakania
Počet príplatkov – Počet násobkov príplatku

Výška príplatku – Hodnota jedného príplatku
Príplatky sa využívajú trebárs na účtovanie jazdy mimo naplánovanú trasu, či za
odvoz batožiny, nákupu, zvieraťa alebo znečistenie vozidla.

Ak potrebujete pomôcť s cenníkom, alebo poradiť rozvrhnutie sadzieb konzultačná hodina je 20€.

