
S M L O U V A                        Objednávka č.  …………………………………………..

o sjednání pohřbu a jeho ceně                        Daňový doklad č. ………………………………………..

 Dodavatel :

  Zemřelý(á):

  Bydliště:

  Nar.:                          RČ:

  Úmrtí:                          Místo:

  Stav:                          Manžel(ka):

  Rozený(á):                          RČ:

  Objednavatel:     Příjmení:                                                               Jméno:                                                                                   RČ:
  Bydliště:                                                                                                                                        Vztah k zemřelému:

  Pohřeb - kremace místo:                            dne:                                          v                                          hodin

  Převoz zemřelého z                             do                           km

  Převoz zemřelého z                             do                           km
  Sjednání smutečního obřadu

  Rakev   Cena předběžná bez DPH:                                                Kč  

  Vybavení rakve   Cena bez DPH:                                                                          Kč  

  Manipulace s rakví   +  DPH           % Kč  

  Vybavení náležitostí pro pohřeb   Celkem Kč  

   Provozní náklady    Záloha                                                                                          Kč  

  Chladící zařízení   Doplatek Kč  

  Chladící zařízení nemocnice   Den splatnosti

  Ztížené prostředí   Den zdanitelného plnění

  Úkony zaměstnanců x hod.   Způsob placení

  Čekací doba (hod)   Přání objednavatele: kněz, řečník, verš, při hudbě, 

  Úmrtní oznámení - zpracování - tisk   otevírání rakve, zveřejnění v novinách.

  Manipulace se zemřelým

  Oblečení - holení   Cena sjednaná dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb, o cenách.

  Uložení - úprava - zarakvení   Podpisem této listiny objednavatel uzavírá smlouvu o obstarání 

  Kremace s obřadem, bez obřadu   pohřebních služeb a bere na vědomí reklamační řád, s jehož obsahem

  Za převoz zemřelého celkem   se seznámil a který je uveden v článku I.- VI. na zadní straně této listiny.

  Autobus   Případné další služby objednané dle přání zákazníka budou účtovány 

  Věnce + kytice   jako součást této smlouvy a nejsou předmětem předběžné ceny.

  Kytice na rakev   Jedna kopie smlouvy s předběžnou cenou předána při sjednání pohřbu.

  Stuha na věnec   Zákazník souhlasí s rozsahem pohřebních služeb a jeho cenou 

  Dovoz vazby  + vystavení   dle předložených ceníků pohřební služby.

  Řízení pohřbu + použití stejnokroje

  Nosiči, průvod 1/4 hod.

  Hudba

  Propůjčení obřadní síně

  Katafalk

  Stálá výzdoba   Datum                    podpis objednavatele
  Výzdoba do rakve, do hrobu

  Kopání hrobu

  Dekorace hrobu

  Letování vložky

  Vak

  Poplatky v zahraničí   Datum                    podpis a razítko P. S.
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