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Dodací list/Výkup drahých kovů
Ankaufslieferschein

Dodavatel/Lieferant

Materiál/Material

Číslo zákazníka/Kundennummer

Společnost/Firma

Příjmení/Name

Ulice/Straße 

Poštovní kód + místo/PLZ und Ort

E-Mail

Směnný kurz/Wechselkurs

Prohlašuji, že mám plné a bezvýhradné vlastnické právo k dodanému zboží, a že jeho původ nevyplývá z činnosti trestné/teroristické, nebo z činnosti související s „praním špinavých peněz“. Dále prohlašuji, 
že jsem se prostřednictvím webových stránek www.bedra.cz/ke-stazeni plně seznámil a souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami společnosti BEDRA CZ s.r.o. (dále jen „Všeobecné obchodní 
podmínky“) Jsem si plně vědom toho a souhlasím s tím, že ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek jsem v důsledku vstupu do smluvního vztahu se společností BEDRA CZ s.r.o. v plném rozsahu 
vázán. Rovněž souhlasím s tím, že transakce budou prováděny v souladu s předpisy účtování o přenesené daňové povinnosti a že konečná faktura bude vydána společností BEDRA CZ s.r.o. Beru na vědomí, 
že aktuální informace o ochraně osobních údajů si mohu zobrazit na adrese www.bedra.cz/ke-stazeni.

Ich versichere hiermit, dass ich das uneingeschränkte Eigentum an den gelieferten Waren besitze und dass diese nicht aus kriminellen/terroristischen oder „Geldwäsche“-Aktivitäten stammen. Ich erkläre 
weiter, dass ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BEDRA CZ s.r.o. (nachstehend „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ genannt) vollständig gelesen habe und mit ihnen einverstanden bin, und zwar 
über die Website www.bedra.cz/ke-stazeni. Ich bin mir dessen bewusst und erkläre mich damit einverstanden, dass ich durch die Aufnahme eines Vertragsverhältnisses mit der BEDRA CZ s.r.o. vollständig 
an die Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gebunden bin. Ich erkläre mich auch damit einverstanden, dass die Transaktionen in Übereinstimmung mit den Reverse-Charge-Regelungen 
durchgeführt werden und dass die Schlussrechnung von der BEDRA CZ s.r.o. ausgestellt wird. Ich bestätige, dass ich die aktuellen Datenschutzinformationen unter www.bedra.cz/ke-stazeni einsehen kann.

 
Datum předání/Podpis dodavatele Podpis odberatele
Datum/Unterschrift Lieferant Unterschrift Außendienst

Vyuctovani/Vergütung

CZK/EUR

Částečná úhrada/Akontozahlung

Převod/Überweisung

Hotovost/Barzahlung 

Vyplácení/Auszahlung

Převod/Überweisung Hotovost/Barzahlung

Číslo účtu/IBAN

Bankovní kód/BIC

Banka/Kreditinstitut

Přípis na kovový účet/
Gutschrift auf Gewichtskonto

Zlato/Gold Platina/Platin

Stříbro/Silber Palladium /Palladium

Účet známý/Konto bekannt

Kov/
Metall

Gram/
Gramm

Ryzost/
Promille

Ryzí/
fein

1

2

3

4

5

6

7
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9

10

KitcoKov/
Metall

Srážka/
Abzug

Cena/
Preis/ 

CZK/EUR

Analýza/Analyse

2-analyza/2-Stoff-Analyse AU / AG     

Stříbro/Silber     

4-analyza/4-Stoff-Analyse AU / AG / PD / PT

Ostatní/Sonstiges

Číslo dodávky/
Safebagnummer:

Kov v gramech/Metall in g 100 %:

Kov v gramech/Metall in g  _____________ %:

Plátce daně/Mwst.-berechtigt

ano/ja ne/nein
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