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dodávateľ odberateľ stanovište
štavebniny DEK s.r.o. dátum vystavenla: Vážený zákaznlk 2(amenná ul. 6 552020 Slovenská republika
Šľxnšlílĺánraepublika dátum zdan. plnenie:
. (

5.5.2020
"S“) “a“: dátum splatnosti:
3590132330500 552020
Co: 43321103 |Co:
Č DPH: SK2022484849 DIČ: 2022484849 IČ DPH:
;o sídlom: so sídlom:
(amenná ul. 6. 01001 Žilina

&. pol. popis : poznámka množstvo cena MJ zľava cena MJ cena MJ cena spolu
MJ cenník po zľave po zľave bez DPH

bez DPH bez DPH s DPH

lebobka' Lučenec | spôsob dopravy: Vlastný odvoz : DEK

1410451400 DEK EPS 70 F Fasádny 30mm 5.0000 doska 0.90 44.90 % 0.50 0.60 2.48
(10m2/hal)

1410451440 DEK EPS 70 F Fasádny 50mm 5.0000 doska 1.50 44.90 % 0.53 0.99
(6m2/bal)

3630041710 Rigips—stavebná doske RB 2.00 ks 5.78 40.70 % 3.43 4.12
12,5mm(1200/200<>mm)

2235102590 DB Lepidlo na polystyrén 310ml RL 1,00000 ks 2.21 20.00 % 1.77 2.12 1.77
biele

15,24 EUR

upozornenie pre zákazníka: cena bez DPH 15.24 EUR

Pravidlá pre pripadná vrátenie alebo výmenu tovaru nájdete v Rámcovej základ DPH 20 % 15.24 EUR
:úpne) zmluve a na našich internetových stránkách www.deksk DPH 20 % 3.05 EUR
Dodávateľ informuje. že ziskava inlerrnácie o platobne] morálke (plneniu .ml—__HIDEURzmluvných povinnosti) svojich zákaznikov z registra CRIEIS Univerzálny 13“ '" “""? ,

egisler vedeným spoločnosťou CRIF - Slovak Credit Bureau. s.r.o. a z apllkácie
SNOSUS vedenou spoločnosťou BISNODE SLOVENSKO. s r o. a že týmto
lpoločnostiam/reglstrom poskytuje identilikačné údaje svojich zákazníkov. ktori „_2— * _ý,„ „ „leplnia svoje platobná povinnosli voči dodávateľovi. ako aj údaje o dlžnej sume spnlu 10,29 EUR

1 lenele splatnosti.
Fri osobnom odbere musí byť tovar vyzdvihnutý bezprostredne po vystavenl '
„mého dokladu uhradene 18,29 EUR
Ak nie je u jednotlivých položiek uvedené inak. jedná sa a tovar alebo služby
)hvyklá kvality. platené \! hotovosti 10.29 EUR

0 „ Inlormúclu k platbe: vystavil: Tomeková Katarina

älälkíl03©m<e „2190295030
„ e—mall: kalarina.tomekova©dek-sk.1:0m
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