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odberateľ stanovište
Stavebniny DEK sro. dátum vystavenia: Vážený zakaznik 3Kamengá ul. 6 1252020 Slovenská republika
01001 ilina ,

. datum zdan. plnenia:| re [ kSovenská publ a 125-2020
Č'S'D "Č'": dátum splatnosti:
25808233/7500 1252020
IČO: 43021100 IČO:
lČ DPH: SK2022484849 010: 2022494049 |C DPH:
so sídlom: so sídlom:
Kamenná ul. 6. 01001 Žilina

0. pol. popis a poznámke množstvo cena MJ zl'ava cena M.! cenu 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

1410451540 DEK 9530 F Fasádny 100mm
"

2.0000 bal. 10,00 44,90 % 9,92 11,91 19,04
(sme/bal)

_

1410451440 DEK EPS 70 F Fasádny 50mm 2.0000 Dal. 18.00 44.90 % 9,92 11,91 19,54
(6m2/bal)

39.68 EUR

upozornenie pre zákaznika: cena bel DPH 39.68 EUR
- Pravidlá pre pripadne vrátenie alebo výmenu tovaru nájdeie v Ramcuvei základ DPH 20 % 39,66 EUR
kúpnej Zmluve a na našich internetových siránkách www.deksk DPH 20 % 7,94 EUR
= Dodávateľ lniormuje, že ziskava informácie o platobne] morálke (plneniu , .

* * ý'ý " '
zmluvných povinnosti) svojich zákaznikov : registra CRIEIS Univerzálny “Ok'Uh'enle 0,00 EUR
register vedeným spoločnosťou CRiF - Slovak Credit Bureau, s.r.ol a z apllkácie
GNOSUS vedenou spolobnost'uu EISNODE SLOVENSKO. s r o. a že týmto
spoločnostiam/registrom poskytuje identifikačné údaje svojic zákaznikov, kiorl * 2 _ „ ,ý 2 „neplnia svoje platobné povinnosti voči dodávateľovi. ako a] údaje 0 dlžnej suma spolu 47,62 EUR
a lehote splatnosti.
- Pri osobnom odbere musi byt' iovar vyzdvihnutý bezprostredne po vystavení '
danoveho dokladu. uhradene 47762 EUR
- Ak nie je u jednotlivých položiek uvedené inak, jedná sa o tovar alebo služby
obvykle kvality. pletené v hotovosti 47.52 EUR

D Informácia la ba:

áäkweme *“

záväš
nakup podpis dodávateľa:

vystavil: Gelove Eva
lelelón: +459017914956
e-mall: evalgalova©dek-sk.cam

Zaplsany v on, vmnem Okwsným súdom v
zllme oddral 5m. viem 523131


