
Formulář odešlete faxem nebo e-mailem na: 

EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika 

Kontaktní osoba: Ingrid Vojteková, tel: +420 281 962 262-3, fax: +420 281 961 285, e-mail: vojtekova@exposale.cz 

 
 

XVIII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI, 16. – 19.5.2010, BRNO 

         

 

FORMULÁŘ F11: OSTRAHA EXPOZIC / TREZORY 
Termín pro odeslání: 23.4.2010 

 

Vystavovatel:  .............. ............................................................................................................................................................ 

Zaškrtněte, prosím, požadované položky a upřesněte počet:  

 Střežení expozice do 30 m
2
    Cena za hod. 140 Kč  Počet: ........................... 

 Střežení expozice do 100 m
2
    Cena za hod. 160 Kč  Počet: ........................... 

 Střežení expozice od 101 do 150 m
2
   Cena za hod. 290 Kč  Počet: ........................... 

 Střežení expozice od 151 do 250 m
2
   Cena za hod. 310 Kč  Počet: ........................... 

 Střežení expozice nad 250 m
2
    Cena za hod. 428 Kč  Počet: ........................... 

 Střežení expozice se psem do 150  m
2
   Cena za hod. 360 Kč  Počet: ........................... 

 Střežení expozice se psem nad 150 m
2
   Cena za hod. 440 Kč  Počet: ........................... 

 Trezorová schránka samostatná, typ A   Cena za ks 550 Kč  Počet: ........................... 

(rozměry 17/27/37 cm, 1+1 klíč) 

 Trezorová schránka samostatná, typ B   Cena za ks 440 Kč  Počet: ........................... 

(rozměry 11/27/37 cm, 1+1 klíč) 

 Trezorový prostor  (rozměry 163/63/43 cm)   Cena se kalkuluje individuálně  

 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez příslušné sazby DPH. 

 
Střežení expozice od: ................................................................................  do: ......................................................................................... 

Všeobecné podmínky: 

1. Individuální střežení expozice je podmíněno denním předáváním a přejímáním expozice. 

2. Bezpečnostní trezorové schránky a prostory slouží výhradně pro uložení cenností, listin, zbraní a střeliva. 

3. Při pronájmu bezpečnostní schránky nebo prostoru je sepsána smlouva o užívání schránky nebo prostoru. 

4. Pro uložení a výdaje z bezpečnostní trezorové schránky nebo prostoru je stanovena denní provozní doba. 

5. Trezorový prostor je možno rozdělit přestavitelnými policemi na max. 7 částí. 

6. Cena za pronájem trezorových prostor je určena dohodou dle objemu prostoru, min. však 600 Kč/den. 

 

Jméno / Podpis:  ........................................................................................................................................................................... 

Datum:   ................................................................................... 


