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dodávateľ odberateľ stanovište
Stavebniny DEK s.r.o. dátum vystavenia: Vážený zakaznik 3Kamengá ul. 6 14.5.2020 Slovenská republika
01001 llina

. dátum zdan. plnenia:Slovenská republika 1452020
Č'5'0 "Č'": dátum splatnosti:
25808233/7500 „52020
IČO: 43821103 IČO:
|C DPH: SK2022484849 ch: 2022454549 IČ DPH:
50 sídlom: SO Sĺd'OmĽ

Kamenná ul. 6, 01001 Žilina

č. poi. popis a poznámka množstvo cone MJ zľave cena MJ cenu MJ cenu spolu
MJ cennik po zľave po zľave bez DPH

bez DPH bez DPH s DPH

pobobka' Lučenec | sposob dopravyz Vlastný odvoz z DEK

335102590 DE Lepidlo na polystyrén 310ml RL
* * 2217772001132, 1.77 2.13 3.54

biele

1410451540 DEK EPS 70 F Fasádny 100mm 9.0000 m2 ii" *?
5.00 44.90 % 3.51 3.97 29.75

(3m2/lzal)

33.29 EUR

upuzomenle pre zákazníka: ceno bez DPH 3329 EUR

- Pravidlá pre prlpaune vrátenie alebo výmenu tovaru nájdete v Rámcovej základ DPH zo % 33,29 EUR
kúpna] zmluva a na našich internetových stránkách www.dek.sk DPH 20 % 6.56 EUR
- Dodávateľ iniormuje, že ziskava iniormácie o platobnej morálke (plneniu íí! . ***ý *** * * '

0 00 EURzmluvných povinnosti) svojich zákaznikov z registra CRIBIS Unlverzálny “0 '“ “Na =

register vedeným spoločnosťou CRIF - Slovak Credit Bureau. s.r.o. a z aplikácie
GNOSUS vedenou spoločnosťou BISNODE SLOVENSKO, s.r o a že týmto
spoločnostiam/registrom poskytuje identinkabne údaje svojlch z koznlkov, ktori „* , , __ „ _. .. „._ . _ _, .. „* iým *.neplnia svoje platobné povinnosti voči dodávateľovi. ako aj údaje (: dlžnej sume spolu 39,95 EUR
3 lehote splatnosti.
- Pn osobnom odbere musi byt' tovar vyzdvihnutý bezprostredne po vystavenl '
daňového dokladu uhradene 39,95 EUR
- Ak nle je u jednotlivých položiek uvedené inak. jedná sa o tovar alebo služby
obvyklé kvality. platené v hotovosti 39,95 EUR

ďaiauujemmce
ŽE] Wáš
nakup

lniormácln k platbe:

podpis dodávateľa:

vystavil: Tomeková Katarina
teletón; +421902950395
e-mull: kalelina.iomekova©dek—sk.com

anlsnny v on. vedenom omyly". súdom v
zlllne cum-l sro. ylom 523130


