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dodávateľ odberateľ stanovište
Stavebniny DEK s.r.o. datum vystavenia: Vážený zákazník 1
Kamengá ul. 6 342019 Slovenská republika
01001 ilina . .

, . datum zdan. plnenia:Slovenska re ubllka
„.

p 8.4.2019
C's'o “a": dátum splatnosti:
25808233/7500 8.4.2019
|čo: 43821103 |Co:
|C DPH: SK2022484849 DIČ: 2022484849 IČ DPH:
so sídlom: so sídlom:
Kamenná ul. 6, 01001 Žilina

č. pol. popis a poznámka množstvo cena MJ zľava cena MJ cena MJ cena spolu
MJ cennik po zľave po zľave bez DPH

bez DPH bez DPH s DPH

pobočka: Lučenec | spôsob dopravy:Vlastný odvoz z DEK

1415228022 * POLYFORM EPS 70 F fasádny 30mm 10,000 m2 1,80 36.97 % 1,13 1,36 11,35
(1000x2000)

11,35 EUR

upozornenlepre zákazníka: cena bez DPH 11,35 EUR

- Tovar označený: základ DPH 20 % 11,35 EUR
' je atypický tovar objednaný iba pre Vašu zakázku. Vrátenie takto DPH 20 %, i _

2:27 EUR
označeného tovaru nie je možne. zaokrúhlenie 0,00 EUR

- Pravidlá pre prípadné vrátenie alebo výmenu tovaru nájdete v Rámcovej
kúpnej zmluve a na našich internetovýchstránkách www.dek_sk „ rý,ý „* „
- Dodávateľ informuje, že ziskava informácieo platobnejmorálke (plneniu SDOIU 13,62 EUR

zmluvných povinnosti) svojich zákazníkov z registra CRIBIS Univerzálny
register vedeným spoločnosťou CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. a z aplikácie uhradené 13,62 EUR
GNOSUSvedenou spoločnosťou BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. a že týmto
spoločnostiam/registromposkytuje identifikačné údaje svojich zákazníkov, ktorí _

neplnia svoje platobné povinnostivoči dodávateľovi.ako aj údaje o dlžnej sume platené V hotovosti 13:62 EUR

a lehote splatnosti.
- Pri osobnom odbere musí byť tovar vyzdvihnutý bezprostredne po vystavení
daňového dokladu.
- Ak nie je u jednotlivých položiek uvedené inak, jedna sa o tovar alebo služby
obvyklé kvality.

informácia k platbe: vystavil: Gálová Eva
„ .;(&&;ng (QP/mô) telefón: +421901794956

[7 va;
" “( e-mail: eva.galova©dek-sk.com
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