Slovgen s. r. o. , Diagnostické laboratórium, ILKOVIČOVA 8, 841 04 BRATISLAVA 4,
Slovak Republic, tel : 004210905 550 916,

IČO: 35700629, DIČ: SK2020906151,
SK5511000000002626252786 (TATRSKBX); CZ8855000000006107902001 (RZBCCZPP); Paypal FS5LN9AAC848S

účty:

Slovgen s.r.o. je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 11939/B

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR
DĹŽKA A TYP SRSTI
OBJEDNÁVATEĽ
Meno :
Priezvisko :
Adresa :

Obchodné meno :
IČO :
DIČ :
Sídlo firmy :

Tel. kontakt :
Slovgen s.r.o. je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , vložka číslo 11939/B
č. Plemeno/meno
Označenie vz.
No. *
Typ
Výsledok*
dodávateľom (čip)/ číslo
analýzy#
zápisu PP
FGF5
1
RSPO2
KRT71
FGF5
2
RSPO2
KRT71
Vysvetlivky: #typ analýzy- vyplní zadávateľ-nehodiace sa škrtnúť, * nevypĺňať - vyplní laboratórium
Fenotyp srsti
Krátka (Short)
Hrubá (Wire)
Hrubá kučeravá
(Wire nad Curly)
Dlhá (Long)
Dlhá so znakmi
(Long with Furnishings)
Kučeravá (Curly)
Kučeravá so snakmi
(Curly with Furnishings)

Dátum odberu vzoriek :
Dátum prijatia vzoriek :
Dátum uskutočnenia testu :

FGF5
(Fluffy, Rough)
GG alebo GT
GG alebo GT

RSPO2 (furnishings,
IC- Improper coat)
11
22 alebo 12

KRT71
(curly coat)
CC alebo CT*
CC

GG alebo GT

22 alebo 12

TT alebo CT

TT

11

CC

TT

22 alebo 12

CC

TT

11

TT alebo CT

TT

22 alebo 12

TT alebo CT

Spôsob úhrady analýzy :
# prevodom, priamy vklad, poštovou pouk.
Spôsob zaslania výsledkov :
Poštou, emailom

Zákazník prehlasuje, že údaje o vyšetrovanom zvierati sú pravdivé a odobratý materiál patrí uvedenému
jedincovi. Zákazník svojím podpisom potvrdzuje súhlas s uložením zaslaných vzoriek do databázy a použitím
na ďalšie genetické analýzy na vedecké účely. Vzorky budú spracovávané anonymne len s prihliadnutím na
plemeno a pohlavie.
Dňa :

Podpis objednávateľa :

Žiadne informácie týkajúce sa objednávateľa ako aj predmetu a výsledku analýzy nebudú poskytnuté tretej strane.
Tento protokol sa vzťahuje výlučne ku vzorke a údajom, ktoré boli laboratóriu dodané zadávateľom. DNA analýza
sa týka len diagnostiky dedičných ochorení a žiadnom prípade nemôže byť použitá ako dôkaz identity.

