Příloha č. 1

ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ SÍDLA SPOLEČNOSTI
POVINNÉ ÚDAJE
OBJEDNATEL (smluvní strana)
Obchodní firma
IČ

A. OBJEDNATEL
OBJEDNATEL (smluvní strany)
Nová obchodní firma
Současná adresa sídla
DIČ:
(pouze plátci DPH)

IČ:

Členové statutárního orgánu objednatele oprávněni provádět změny smlouvy
Titul, jméno a příjmení, funkce

Rodné číslo

Adresa

B. KONTAKTNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE
Kontaktní osoba pro jednání s ABC.ENTERPRISE, a.s.
(osoba, které budou adresovány faktury, smluvní dokumentace a další písemnosti ze strany ABC.ENTERPRISE, a.s.

Jméno a příjmení
Adresa
Telefon
Fax
e-mail

C. POŠTA
PŔEBÍRÁNÍ POŠTY
☐

ano

☐

ne

☐
☐

doporučené zásilky
obyčejné zásilky

☐
☐

po dobu účinnosti smlouvy
po dobu kratší
od:

do:

INSTRUKCE OHLEDNĚ NAKLÁDÁNÍ S DORUČENOU POŠTOU
☐

Uschovat k osobnímu převzetí

(v případě této volby, prosím vyplňte část C1. Úschova)

☐

Přeposílat na jinou adresu

(v případě této volby, prosím vyplňte část C2. Přeposílání pošty)

C1. ÚSCHOVA
Osoby oprávněné převzít zásilku
Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Telefon:

Telefon:

E-mail:

E-mail:

Avízo o přijetí zásilky
☐ e-mailem:

☐ SMS:

☐ neavizovat

Místo předání zásilek
Zásilky předávat v jiném business centru,
než byly přijaty

☐

ne

☐

ano business centrum

Pokud chcete, aby současně s výše uvedenou změnou specifikací ohledně předávání přijaté pošty, došlo i ke změně Kontaktní osoby
pro jednání s ABC.ENTERPRISE, a.s. (zasílání smluvní dokumentace, faktur a dalších písemností), vyplňte prosím současně i část B.

C2. PŘEPOSÍLÁNÍ POŠTY
Adresa pro přeposílání
Jméno a příjmení
Telefon
E-mail

Způsob přeposílání
Obyčejné zásilky

☐ obyčejnou poštou

☐ doporučenou poštou

☐ SMS

☐ neavizovat

Avízo o přijetí zásilky
☐

e-mailem

Interval pro přeposílání pošty
Obyčejné zásilky
Doporučené zásilky

☐
☐

1x týdně
1x týdně

☐
☐

2x týdně (1x za 3 dny)
2x týdně (1x za 3 dny)

Specifické požadavky (vyplní ABC.ENTERPRISE, a.s. po dohodě s klientem)
Pokud chcete, aby současně s výše uvedenou změnou specifikací ohledně přeposílání pošty, došlo i ke změně Kontaktní osoby pro
styk s firmou ABC.ENTERPRISE, a.s. (zasílání smluvní dokumentace, faktur a dalších písemností), vyplňte prosím současně i část B.

Účinnost Žádosti nabývá dnem jeho doručení
V …………………………..Dne…………………….

………………………………
objednatel

