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Haštalská 760/27 

Praha 1 – Staré Město, 110 00 Praha 1 E-Mail: info@bedra.cz

Dodací list/Výkup drahých kovů
Precious metal delivery note

Dodavatel/Supplier

Materiál/Material

Číslo zákazníka/Customer number

Společnost/Company

Jméno/Name

Ulice/Street 

Poštovní kód + místo/Postcode and city

E-Mail

Směnný kurz/Exchange rate

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.

I hereby certify that I have full ownership rights to the goods delivered and that they do not originate from any criminal or terrorist activities, or from any activities associated with money laundering.  I 

furthermore declare that I have fully familiarised myself with the general terms and conditions of BEDRA CZ s.r.o. (hereinafter referred to as ‘General Terms and Conditions’) and grant my consent to them 

by way of the website www.bedra.cz/ke-stazeni.  I am aware and agree that by entering into a contractual relationship with BEDRA CZ s.r.o., I will be fully bound by the provisions of the General Terms and 

Conditions. I also declare my agreement that transactions will be carried out in accordance with the provisions of the reverse charge mechanism and that the fi nal invoice will be issued by BEDRA CZ s.r.o.. I 

am aware that I am able to access up-to-date information on personal data protection at the address www.bedra.cz/ke-stazeni.

 

Datum předání/Podpis dodavatele Podpis odberatele

Date/signature of supplier Signature of sales representative

Vyuctovani/Transaction

CZK/EUR

Částečná úhrada/Deposit payment

Převod/Transfer

Hotovost/Cash 

Vyplácení/Payment

Převod/Transfer Hotovost/Cash

Číslo účtu/IBAN

Bankovní kód/BIC

Banka/Bank

Přípis na kovový účet/
Credited to weight account

Zlato/Gold Platina/Platinum

Stříbro/Silver Palladium/Palladium

Účet známý/Known account

Kov/

Metal

Gram/

Grams

Ryzost/

Fineness

Ryzí/

Fine content

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kitco
Kov/

Metal

Srážka/

Deduction

Cena/

Price/

CZK/EUR

Analýza/Analyse

2-analyza/2 material analysis AU / AG     

Stříbro/Silver     

4-analyza/4 material analysis AU / AG / PD / PT

Ostatní/Other

Číslo dodávky/

Safety bag number:

Kov v gramech/Metall in g 100 %:

Kov v gramech/Metall in g  _____________ %:

Plátce DPH/VAT payer

ano/yes ne/no


