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dodávateľ odberateľ stanovište
Stavebniny DEK s.r.o. dátum vystavenia: Vážený zákazník 3Kamenžlá ul. 6 1152020 Slovenská republika
01001 ilina .

. datum zdan. plnenla:Slovenská republika “5.2020
ČISIO “Č'“: dátum splatnosti:
25909233/7500 „52020
IČO: 43821103 IČO:
IČ DPH: SK20224B4B49 DIČ: 2022484849 IČ DPH:
so sldlom: so sídlom:
Kamenná ul. 6, 01001 Žilina

&. pol. popis a poznámka množstvo ceno MJ zlava
_

cenu MJ cena MJ cone spolu
MJ cennik po zľave po zľave bez DPH

bez DPH bez DPH s DPH

pobočka. Lučenec | sposob dopravy: Vlastný odvoz z DEK

1680100068 KNAUF Tmel a celuploš. stierka 1.00000 bal. 5.22 21.00 % 4.12 4.94 4.12
GOLDBAND FINISH 3kg

3610100040 Prnlll CD SO/Bbm 1.0000 ks 4.17 54.00 % 1.92 2.30 1.92

6.04 EUR

upolornanle pre zúkaznlka: cena bez DPH 6.04 EUR
- Pravidlá pre prlpedrté vrátanie alebo výmenu tovaru nájdete v Rámcovej základ DPH 20 % 6.04 EUR
kúpnej zmluve a na našich internetových stránkach www.oaksk DPH 20 % 1.20 EUR
- Dodávateľ informuje, že ziskava rnlormacia o platobnej morálke (plneniu ** " * ' * ****ý ** * ' '
zmluvných povinnosti) svojich zákamlknv z registra CRIBIS Univerzálny zank'umems 0.00 EUR

register vedeným spoločnosťou CRIF - Slovak Credit Bureau. s .o. a z aplikácie
GNOSUS vedenou spoločnosťou BISNODE SLOVENSKO. . . . a že týmto
spoločnostiam/registrom poskytuje Identifikačná údaja svojich zákaznikov, ktnrl ý„, ie i, „ , _ , _ e _ _ _ ,ý, ,ý_„_
neplnia svoje platobné povinnosti voči dodávateľovi. ako aj údaje :: dlžnej sume spolu 7,24 EUR
a lehote splatnosti.
- Pri osobnom odbere musi byt' tavarvyzdvihnutý bezprostredne po vystavení '
daňového dokladu. uhradene 7,24 EUR
- Ak nie je u jednotlivých položiek uvedené inak, jedná sa o tovar alebo služby
obvyklé kvallty. platené v holovosll 7.24 EUR

„ lnlormáclak Iatbe:

ďakiuigteme
"

ale; Wáš
imam?) podpis dodávateľa:

vystavil: Tomeková Katarina
lelelón: +421902950398
small: katarina.tomekova©dek-sk.com

Zenlsnny v on, vedenom orrasným súdom v
Žiline oddiel Sru. vlolku 6231 SIL


