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Vážený pane Trunečku, 
níže předkládám naši nabídku databáze individuálně sestavenou dle Vámi zadaných parametrů: 
 

 
 
 
Parametry pro výběr z databázových zdrojů: 

 Databáze ekonomických subjektů 

 Region: celá ČR 

 Parametr 1: emailový kontakt 
 Struktura kontaktu: IČO/ Název* / ulice,č. / město / PSČ / email/ NACE/ právní forma/ Počet zaměstnanců**

                                          *viz Upozornění GDPR níže 
                                         ** není součástí všech subjektů                              
 

Cena: 

KALKULACE - cílová skupina celkový počet 
subjektů

cena za 

ks

celkem cena 

bez DPH
DPH

celkem cena 

s DPH

Databáze ekonom.subjektů s emailem 120 800 0,21 25 368,00 21,00% 30 695,28

CENA CELKEM  

 
 

 

 
Termín dodání - do 2 pracovních dnů po uhrazení faktury; ve formátu xls 
 
 

 

 
Doručitelnost poštovních adres je předpokládána na úrovni 90 %. Funkčnost telefonního čísla je předpokládána na 
úrovni 90 %. Za nedoručitelnou je pokládaná adresa, jejíž zásilka byla vrácena Českou poštou jako nedoručitelná, za 
nefunkční telefonní číslo je považováno neexistující telefonní číslo. Za nefunkční kontakty vracíme proti jejich předání 
kontakty nové. Garance platí 2 měsíce od dodání dat. 
 

Databáze je určena pro obchodní a marketingové aktivity klienta a není určena pro další prodej nebo distribuci, pokud 
není výslovně dohodnuto jinak. 
 
Upozornění o GDPR: údaje o osobách a živnostnících neobsahují jména, příjmení a emaily obsahující příjmení. 
Doplnění osobních údajů je možné po odsouhlasení prohlášení, jehož znění naleznete  zde. 
 
 

Upozornění: Dodaná data je možné použít pouze podle platné legislativy ČR. Kontakty neobsahují souhlas se zasíláním 
obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. MERITUM SOFTWARE, s.r.o. nenese odpovědnost za škody způsobené 
použitím dat v rozporu s platnou legislativou ČR. 
 
Platnost nabídky je 1 měsíc. 

NABÍDKA DODÁNÍ KONTAKTŮ s parametry na míru  

Pro: Život dětem o.p.s. , paní Truneček Michal  
e-mail: trunecek@cygnet.cz, tel.:  

V Praze dne: 23.8.2019 

CENOVÁ NABÍDKA –  databáze na  míru  

PLATEBNÍ A  DODACÍ PODMÍNKY  

GARANČNÍ PODMÍNKY  

https://www.meritum.cz/ProhlaseniGDPR
mailto:trunecek@cygnet.cz

