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marketQ ČÍSLO OBJEDNÁVKY: 115716

Market 24, s.r.o.

Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

IČO: 45865108; IČ DPH: SK2023113389

Ďakujeme za Vašu objednávku. Prosim, počkajte na potvrdzovaol mail, s informáciou, kedy bude Vaša

objednávka spracovaná.

V pripade, ak ste zadali platbu bankovým prevodom. bude Vám vystavená faktúra a zaslaná na Vami zadaný e—

mail.

Faktúra je vystavená až po potvrdení objednavky.

Prosíme, neuhrádzajte za tovar skor, ako máte od nás faktúru (plat! pre platbu vopred bankovým

prevodom)
Po priplsanl peňazl na účet bude Vaša objednávka spracovaná.

V prlpade typu platby "na dobierku" (možnost' pre objednávky do SOG,-EUR) - objednávka je spracovaná

automaticky a vy ste povinnl tovar prevziat.

Pred odoslanlm tovaru vam zašleme na mail faktúru. s presnou sumou k úhrade dobierky.

Ak ste si zvolili platbu kartou, boli ste presmerovanl na platobnú bránu GP webpay , kde je potrebné uskutočniť

úhradu za Vašu objednávku. V prípade. ak ste úhradu nezrealizovali hneď po presmerovanl. je možné sa znova



k úhrade vratit kliknutlm na posledný riadok v tomto potvrdení Vašu objednávku si môžete pozrieť kliknutím

na tento odkaz. Po kliknutl sa Vám zobrazi Vaša objednávka, kde je zároveň tlačítko Zaplatit' cez WebPay
a znova je možne úhradu uskutočniť. Úhradu kartou je potrebné urobiť najneskôr do 2 dnl od odoslania

objednávky.

Pri produktoch je uvedená dodacia lehota. do kedy je možné tovar doručit'. Dodacla lehota môže byť odlišná v

pripade, ak sl zvolite spôsob doručenia I platby - vopred (bankový prevod, kartou) a úhrada nebude
zrealizovaná I pripísaná na účet Market 24 v deň objednávky. Tak isto môže byt' iná v prlpade Záslelkovne,

kde je potrebné si pozrieť otváracie hodiny vybranej Zásielkovne.

Akje v objednávke viac produktov s rôznou dodacou lehotou, pre objednávku ako celok platl termin

dodania podľa produktu s najdlhšou dodacou lehotou.

Pri úhrade bankovým prevodom je potrebná zadať správnu sumu k úhrade (Celkom k úhrade s DPH) ako aj

variabilný symbol pre správne identit'lkovanie prijatej platby (variabilný symbol je uvedený na faktúre). Ak ste
si zadali platbu kartou (WebPay) ale platbu realizujete bankovým prevodom, ako variabilný symbol použite čislo

objednávky.

Bez vyplnenia spravneho variabilného symbolu a úhrady správnej sumy nieje možné platbu identiňkovať

a priradit' k objednávke a teda negarantujeme dodanie tovaru v lehote uvedenej pri produkte v objednávke.

V prlpade. ak Vaša objednávka má prepravnú hmotnosť vyššiu ako 50 kg, neplati pre túto zásielku doprava
zdarma a cena bude po prijatl objednávky zaslaná na Váš mail podľa aktuálnej cenovej ponuky pre nadrozmerné

zásielky.

Súčasťou tohto e-mailu je príloha, ktorá obsahuje Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky Market24sk,

vrátane Formuláru na odstúpenie od zmluvy.

Ďakujeme za nákup a tešlme sa na ďalšiu spoluprácu

Váš Market 24

Tel: 0903 808189
mail: objednavky©market24sk

Adresa pre osobný odber:
Stará Vajnorská 37, blok H, 831 04 Bratislava

Pozrite si mapu



Osobný odber možný v pracovné dnl medzl 10—12 : 13:30-17:oo

Pri osobnom odbere je možná platba v hotovosti i platobnou kartou

Ďakujeme za nákup u_ nás. Informácie o Vašej objednávke nájdete ďalej.
INFORMACIE O OBJEDNAVKE QWTLACIT OBJEDNÁVKU

Číslo objednávky:

Dátum objednávky:

115716

Pondelok. 28. september
202010:06:25

Vaša objednávka bola
prijatá a spracováva sa.

Stav objednávky: Budeme Vás informovať
o stave Vašej objednávky
v ďalšej komunikácii

FAKTURAČNÁ ADRESA

Spol0č n0 st": Rozpočtová organizácia

Meno a priezvisko:

LUKUS

Rozpočtová organizácia
LUKUS Najpaverová

Adresa: U|. DR. Herza 240/1

Mesto: Lučenec

PSČ: 984 01

Štát: Slovensko

IČO 42313902

DIČ 2120186662

Telč: 0911 733 980

E-mail: info©|ukus.sk
OBJEDNANY TOVAR

MNOŽSTVO NÁzov

M&G - Fixy štetcové So Many
11 Cats - sada 48 ks

Doručíme do: 05.10.2020

Typ platby:

Informácie k
dodaniu:

DODACIA ADRESA

Spoločnost:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Mesto:

PSČ:

Štát:

Tel,č.:

Kóo
TOVARU

6941600105587

Medzisúčet:

Platba pri dobierke
kurierovi

UPS Kurier dobierka

Rozpočtová organizácia
LUKUS

Rozpočtová organizácia
LUKUS Najpaverová

U|. DR. Herza 240/1

Lučenec

984 01

Slovensko

0911 733 980

CELKOVÁ
CENA CENA

9,54 EUR 104,94 EUR

104,94 €



Zľava z tovaru na
kupón: ' 5'25 €

Príplatok k platbe: 1,09 €

Poštovné: 3,99 €

DPH: 17,46 €

SPOLU: 104,77 €

POZNÁMKY ZÁKAZNÍKA K OBJEDNÁVKE

BVYTLAčlř OBJEDNÁVKU

Ďakujeme za Vašu dôveru a dúfame, že náš obchod o-äť navštívite ašu ob'ednávku si môžete -ozriet
kliknutím na tento odkaz.


