Dohodnuté smluvní znění objednávky přepravy
Přistavení vozidla
Den

Měsíc

Rok

Číslo objednávky

PLÁTCE

Hodin

Minut

Jméno
Ulice

Délka přepravy (dnů)

Místo

Čas návratu / datum

PSČ

Počet požadovaných autobusů

Tel./fax

Požadovaný typ autobusů

E-mail
(na uvedený e-mail bude zaslána faktura)

OBJEDNATEL

IČO,DIČ

Záloha

Číslo stvrzenky

Bankovní spojení

Číslo účtu

Forma úhrady
Vedoucí přepravy

Splatnost faktury
Počet osob

Předpokládaný počet ujetých kilometrů
Místo přistavení
Cílové místo/trasa

Počet řidičů

Ubytování řidičů v režii objednatele

Smluvní cena:

1 km jízdy

Kč

Celkové přepravné
Včetně výdajů:

1/4 hod. čekání

Kč

nebo 1/4 hod. provozu

Kč

+ hotové výdaje
Hotové výdaje: daň za přepravu osob, mýto, silniční poplatky, parkovné, trajekt, náhrady za stravné a nocležné řidičů
(zák. č. 262/2006 Sb.), náhrada za druhého řidiče

Další ujednání:
1. Při překročení dohodnuté délky přepravy nad předpoklad shora uvedený, zaplatí objednatel též:
Kč za
každý km nad předpoklad.
Objednatel se zavazuje, že uhradí i nutné a nepředpokládatelné mimořádné hotové výdaje zaplacené řidičem při
přepravě pro její zdárné uskutečnění.
2. Objednatel zaplatí dopravci zálohu na přepravu v dohodnuté výši Kč
, nejpozději do zahájení přepravy.
Nebude-li záloha v dohodnutém termínu objednatelem zaplacena, či nedojde-li o její platbě k nové oboustranné
písemné dohodě, je dopravce oprávněn od smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslaným objednateli.
- obraťte-

3. Uvedením kontaktního e-mailu do objednávky vyjadřuje objednatel svůj souhlas se zasláním faktury
elektronicky, ve formátu PDF, na uvedený e-mail. Tištěná forma faktury bude vystavena pouze na vyžádání.
4. Objednatel tímto souhlasí, aby si dopravce po vyúčtování inkasoval platbu za přepravu inkasním
příkazem v dohodnuté lhůtě splatnosti
dní.
Nebude-li možno inkasovat platbu formou inkasního příkazu, postará se o platbu objednatel a zaplatí celou
cenu přepravy podle vyúčtování nejpozději do
dní po skončení přepravy.
Složená záloha se od vyúčtované ceny za přepravu vždy odečítá.
Jestliže výše složené zálohy přesáhne částku uvedenou ve vyúčtování přepravy, je dopravce povinen vrátit
přeplatek objednateli nejpozději do
dní po skončení přepravy.
Nedojde-li objednatelem k úhradě přepravy ve lhůtě splatnosti (to se týká jak rozdílu mezi složenou zálohou a
cenou přepravy, tak případně i celé ceny přepravy, nebyla-li záloha zaplacena), je dopravce oprávněn účtovat a
objednatel povinen zaplatit poplatek z opožděného placení ve výši 5% z dlužné částky jednou provždy plus
0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Stejný poplatek může objednatel uplatnit svým vyúčtováním vůči dopravci, nevrátí-li dopravce objednateli
podle bodu 4 (včas) případný přeplatek záloh, přesahující cenu ve vyúčtování přepravy.

5. Rozhodne-li se objednatel, že odstoupí od smluveného zajištění přepravy, musí to neprodleně a písemně sdělit
dopravci. Učiní-li tak nejpozději 12. den před uskutečněním přepravy, nebude dopravce v rámci dobrých
obchodních vztahů uplatňovat odstupné. Obě strany se však dohodly, že když objednatel odstoupí od
smluveného zajištění přepravy v době mezi 12. až 5. dnem před uskutečněním přepravy, zaplatí objednatel
dopravci jako odstupné částku ve výši 5% předpokládané ceny za přepravu. Dojde-li k odstoupení od
smluveného zajištění přepravy objednatelem v době mezi 5. až 2. dnem před uskutečněním přepravy, činí
odstupné 10% z předpokládané ceny za přepravu. A při odstoupení od smluveného zajištění přepravy
objednavatelem od 2. dne do zahájení, činí odstupné 20% z předpokládané ceny za přepravu. Odstupné
nemůže po procentuálním výpočtu překročit sumu 10 000 Kč.
Bude-li kapacita vozidla v dohodnutém místě přistavení v prostoru HOUSACAR s.r.o. vyčerpána, souhlasí
objednatel s přistavením autobusu z jiného místa, podle možnosti HOUSACAR s.r.o., a s vyúčtováním
přístavných kilometrů.
Dopravce nemůže, bez písemné dohody s objednatelem, od smlouvy o přepravě, kromě nezaplacení zálohy
objednatelem, odstoupit. Pokud by tak z technických příčin učinil, hradí objednateli jeho veškeré vzniklé škody,
které mají původ v neuskutečněné přepravě.

Datum:

Datum :

…………………………………..

………………………………….

dopravce, razítko a podpis

objednatel, razítko a podpis

