
DATUM HODINA DATUM  

Banka/ účet

Bus Počet osob Sjednal:

Počet busů Počet řidičů Tel:/Fax:

Upozornění pro objednavatele:

odjezd příjezd

Sjednané obchodní podmínky: Cena .+ DPH

Výkonová sazba

1 km jízdy

1/4 h čekání vozidla Kč

2. řidič Kč

Dohodnuté stornopodmínky:

a) poplatek Kč Kč - storno více než 14 dní před datem odjezdu + DPH Razítko:

b) poplatek Kč Kč - storno méněnež 14 dní před datem odjezdu + DPH

c) poplatek Kč Kč - storno méně než 3 dní před datem odjezdu + DPH Datum:

d) poplatek Kč Kč - storno méně než 24 hodin před časem odjezdu + DPH Podpis

Další sjednané podmínky:

Razítko:

Záloha zaplacena dne: č. dokladu: Datum:

Splatnost faktur 14 dní. Po splatnosti účtujeme 0,5% z dlužné částky denně! Podpis

www.stibus.cz                            stibus@stibus.cz

StiBus, s.r.o., dopravní společnost, Školní 661, 374 01 Trhové Sviny

ODJEZD PŘÍJEZD

místo 

přistavení

cíl cesty

Ubytování řidiče zajištěno

u vícedenních zájezdů

ODKUD - KAM
Ujeté km

(hraniční přechod)
Datum jízdy

ČAS

Obchodní název:

StiBus s.r.o., OBJEDNÁVKA ČÍSLO:

420 386 322 950

a) v režiji objednavatele

b) ubytování hradí řidič v hotovosti

DIČ:

IČO:

Při poškození zařízení vozidla účastníky přepravy budou 

náklady na opravu, příp. čištění vozidla vyúčtovány k úhradě 

objednavateli přepravy.

Souhlasíme s obchodními podmínkami 

uvedenými v této objednávce

Potvrzujeme příjem Vaší objednávky za 

uvedených obchodních podmínek

Vedoucí výpravy (zástupce objednavatele) odpovídá za 

udržování pořádku ve vozidle a dodržování bezpečnostních 

předpisů všemi účastníky přepravy. Je povinen zajistit aby byli 

včas přítomni v pokračování v jízdě.

Po ukončení přepravy odsouhlasit a potvrdit podpisem 

správnost údajů uvedených ve výkazu o výkonu vozidla. V 

případě dohodnuté a potvrzené smluvní ceny nemusí být 

podpis vyžadován.
V případě, že zákazník není spokojen se službami 

poskytnutými dopravcem, uplatní své výhrady pro účely 

případné reklamace tak, že vedoucí výpravy (zástupce 

objednavatele) uvede výhrady k poskytnutým službám přímo 

do výkazu o výkonu vozidla. Reklamace přepravy, u které 

nebyl proveden zápis o závadách do výkazu vozidla, nebudou 

uznány.

Objednavatel určí vedoucího (zástupce objednavatele). Je 

povinen zajistit řidiči potřebný odpočinek, nocleh (pokud 

možno odděleně od výpravy), vhodné garážování vozidla a 

bylo-li tak ujednáno i stravování.

V souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (ES) č. 

561/2006 - Pracovní doba řidiče, doba jízdy a přestávek, denní 

doba odpočinku, stanovit takový režim jízdy aby došlo k jejímu 

přerušení nejdéle po 4,5 hodinách řízení. Celková doba řízení 

(přepravní výkon) nesmí přesáhnout 9(2x do týdne 10) hodin u 

jednoho řidiče v jedné směně. Při vícedenních zájezdech 

zajistit řidiči odpočinek mezi směnami min. 11 hodin.

PSČ:

Sídlo:

Ulice:


