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dodávateľ odberateľ stanovište
Stavebniny DEK s.r.o, dátum vystavenia: Vážený zákaznlk 3Kamengá ul. 6 752020 Slovenská republika
01001 ilína

. dátum zdan. plnenia:S lovenská republika 7.5.2020
Č'Š'“ "Čt": da'tum splatnosti:
25808283/7500 752020
IČO: 43521103 IČO:
IČ DPH: SK2022484849 DIČ: 2022484849 IČ DPH:

so sldlem: so sldlom:
Kamenná ul. 6. 01001 Žilina

č. pol. popis & poznámka mnOŽSKVO cena MJ zľava cene MJ cena MJ cena spolu
MJ cennik po zľave po zľave bez DPH

bez DPH bez DPH s DPH

pobočka: Lučenec j spôsob dopravy: Vlastný odvoz z DEK

1610091400 Rohovy Dlolil AL s nosom 25x25mm 3.00 ks 1.10 53.00 % 0.52 0.62 1.55
2.5m

1,55 EUR

upozornenie pre zákaznika: cena bez DPH 1.55 EUR

- Pravidlá pre pripadne vrátenie alebo výmenu tovaru nájdete v Rámcovej základ DPH 20 % 1.55 EUR
kúpnej zmluve a na našich internetových stránkách www.dek.sk DPH 20 % 0.31 EUR
- Dodavatel iniormuje, že ziskava inionnácle o platobnej morálke (plneniu k .hrŕ "" i? ' ňňězmluvných povinnosti) svojich zákaznikov z registra CRIBIS Univerzálny 25“ '" a" »

register vedeným spoločnosťou CRIF - Slovak Credit Bureau. s r.o. a z aplikácie
GNOSUS vedenou spoločnosťou EISNDDE SLOVENSKO. ro a že týmto
spoločnostiam/registrom poskytuje identifikačné údaje svojich zakaznikov. klorl * bý _ý „.
neplnia svoje platobne povinnosti voči dodávateľovi. ako aj údaje o dlžnej sume spulu 1,66 EUR
a lehote splatnosti.
- Pri osobnom odbere musi byť tovar vyzdvihnutý bezprostredne po vystavenl '
daňového dokladu. uhradene 1'86 EUR
- Ak nie je u jednotlivých položiek uvedené inak, jedná sa o tovar alebo služby
obvykle kvality. platené v hotovosti 1.86 EUR
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wákwp podpis dodávateľa:

vystavil: Tomekova Katarina
telefón: +421902950895
e<mall= katarlna.tomekova©dek-sk.com

Zaplsený v ow, vedenom Okresnym sudem v

zmna oddiel SVD vložke 5231 SIL


