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ZÁKAZNÍK
Fakturační adresa*

Doručovací adresa

Název instituce:

Název instituce:

Adresa:

Adresa:

Město:

Město:

Země/Stát:

Země/Stát:

PSČ:

PSČ:

Kontaktní osoba:

Kontaktní osoba:

E-mail:

E-mail:

IČO:
DIČ:

DETAIL OBJEDNÁVKY
Objednávkové číslo
dle zákazníka:

Expresní dodávka (+50%):
Ano
Ne

Způsob platby:
Bankovní převod
Kreditní/debetní karta

Použití kultur*:
Komerční účely
Výzkumné účely
Výuka na školách

OBJEDNANÉ KULTURY
CCALA číslo

Název kmene

Balení

Množství

* povinná pole
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Zámek 1, 252 43 Průhonice
http://www.ibot.cas.cz

Sbírka autotrofních organismů CCALA
Dukelská 135, 379 82 Třeboň
http://ccala.butbn.cas.cz

tel.: +420 384 721 156
fax: +420 384 721 136
e-mail: ccala@butbn.cas.cz
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POZNÁMKY/ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

OBECNÁ USTANOVENÍ
Standardní doba dodání jsou 3 týdny, ale může se měnit v závislosti na velikosti objednávky a specifických
požadavcích jednotlivých objednaných kmenů.
Maximální množství je 20 položek nebo 8 kg na jednu objednávku (větší objednávky budou rozděleny).
Standardní způsob doručení objednávky je obyčejnou zásilkou České pošty. Doručení kurýrem nebo
prostřednictvím dalších zásilkových služeb (např. EMS) je možné na vyžádání. Cena bude stanovena dle platného
ceníku poskytovatele služby.
Objednáním kmenů ze sbírky CCALA zákazník souhlasí s tím, že kmeny nebude dále prodávat, distribuovat
nebo půjčovat třetím osobám/organizacím a bude ve všech publikacích a patentových přihláškách týkajících
se kmene citovat původní číslo kmene včetně zkratky CCALA.
Všechny zákazníky prosíme, aby na oplátku poskytli výtisk publikací (ve formátu PDF) týkajících se
výzkumných projektů, v nichž byly použity naše kmeny.
Všechny CCALA kmeny jsou klonální a jednodruhové. Nezaručujeme jejich axeničnost (což znamená,
že mohou obsahovat malé množství bakterií, výjimečně i hub). Počet buněk v kulturách není před odesláním
zákazníkovi kvantifikován, ale kvalita kultury je vždy kontrolována vizuálně (růstový zákal v tekutých kulturách,
množství biomasy na povrchu agaru).
Kmeny ve sbírce CCALA jsou obvykle označeny jménem určeným vkladatelem kmene, a i přestože jména
pravidelně revidujeme a aktualizujeme dle současných taxonomických znalostí, nemůžeme zaručit, že jsou vždy
správná. Vaše návrhy na opravy jmen jsou vítány.
Pokud kultury dorazí v nevyhovujícím stavu, na vyžádání zašleme zdarma nové. Při objednání média, smíšené
kultury nebo jiné služby, uveďte svůj požadavek do políčka “Poznámky/Zvláštní požadavky”.
Podpisem tohoto “Objednávkového formuláře”, zákazník souhlasí s cenami a podmínkami sbírky CCALA.

Datum objednávky:

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Zámek 1, 252 43 Průhonice
http://www.ibot.cas.cz

Podpis:

Sbírka autotrofních organismů CCALA
Dukelská 135, 379 82 Třeboň
http://ccala.butbn.cas.cz

tel.: +420 384 721 156
fax: +420 384 721 136
e-mail: ccala@butbn.cas.cz

