
Daňový doklad - Faktúra č. 3622197527

Dodávateľ:
ELEKTROSPED, a.s.
Diaľničná cesta 6015/12A
903 01 Senec
IČO: 35765038 DIČ: 2020244050

IČ DPH: SK2020244050

Spis: OS Bratislava I, oddíiel Sa, vložka 2102/B

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 5028027208/0900
IBAN: SK7009000000005028027208
SWIFT: GIBASKBX

Kontakt:
Tel.: 0850 328 278
E-mail: infolinka@datart.sk

Odberateľ:
Sociálny podnik mesta Senica,
s.r.o.
Tehelná 1152/53
90501 Senica 1
IČO: 53478495 DIČ: 2121384705

Adresa miesta dodania:
Sociálny podnik mesta Senica , s.r.o.
Nada Sekáčova
Štefánikova 1318
90501 Senica
Tel.: +421905244575

Dátum vystavenia: 08.09.2022

Dátum dodania: 08.09.2022

Spôsob dopravy: Kurier do 30kg Dátum splatnosti: 18.09.2022

Číslo objednávky: 4200783278 Forma úhrady: Dobierka

Názov tovaru Mn. DPH % Cena za kus
bez DPH

Cena celkom
bez DPH

   Čiastka
DPH

RP Cena za kus
s DPH a RP

Cena celkom
s DPH a RP

Výrobník ľadu Klarstein Mr. Black-Frost čierny 1 20 % 156,90 156,90 31,65 1,35 189,90 189,90

Doprava kurierom 1 20 % 0,92 0,92 0,18 0,00 1,10 1,10

Sadzba Základ v EUR DPH v EUR Celková cena:    191,00 EUR

20 % 159,17 31,83 Zaokrúhlenie:    0,00 EUR

K úhrade: 191,00 EUR
Súčet množstiev: 1 

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Poučenie: V prípade, ak ste spotrebiteľ, podľa zákona máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak boli včas a riadne splnené informačné povinnosti podľa §3 zák. č.

102/2014 Z.z., a to písomne na adresu predávajúceho prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zverejnený na stránke  , kde vyplníte požadované údaje. S odstúpením ste povinní doručiť

tovar s príslušenstvom, dokumentáciou, návodom, dokladom o zaplatení, originálnom obale vo forme poistenej zásielky. Po doručení  tovaru predávajúcemu  Vám vrátime cenu zaplatenú za tovar a

náklady súvisiace s objednaním tovaru. Ak je doručený tovar poškodený alebo opotrebovaný, predávajúci je oprávnený obrátiť sa na súd a žiadať od spotrebiteľa náhradu škody. Nemožno odstúpiť od

zmluvy, ktorej predmetom je: tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa; multimediálne dielo alebo počítačový program v ochrannom obale, ktorý ste rozbalili; tovar, ktorý vzhľadom na

jeho vlastnosti nemožno vrátiť; tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom má možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 14 dňovej lehote bez udania dôvodu v prípade, ak je

tovar nerozbalený a nepoškodený a v tejto lehote aj predmetný tovar doručiť resp. odovzdať predávajúcemu. Deklarovaný stav "nerozbalený a nepoškodený" zhodnotí predávajúci a na základe toho o

odstúpení od zmluvy rozhodne.

Recyklačný poplatok Vám fakturujeme v súlade so zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
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