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Objednávka
zákaznícky servis: Datum: 30.10.2014

tel: 02/33005555, fax: 02/33005550

info@dashofer.sk, www.dashofr.sk

Vážená pani Ing. Adriana Bellová, ďakujeme, že ste si na základe telefonického rozhovoru, ktorý

uskutočnila Miloslava Veliká dňa 29.10.14 o 11.47 objednali zakúpenie plateného prístupu do produktu:

Dodacie a platobné podmienky:

Sadzba DPH je 20% 

z uvedených cien.

Vydavateľstvo si vyhradzuje 

právo na úpravu cien.

Podmienky 12 alebo 24 -

mesačného  predplatného:                                                                                                                                                                                                

Predplatné na produkt sa 

vzťahuje na obdobie 12, resp. * ceny sú uvedené bez DPH

24 mesiacov. Po obdržaní 

Vašej objednávky Vám bude

vystavená faktúra na dobu 

12 alebo 24 mesiacov, ktorú 

Vám zašleme poštou, resp. 

na Vašu e-mailovú adresu. 

Po pripísaní platby na náš účet 

získate právo užívania po dobu

uvedenú na zálohovej faktúre.

Súčasne Vám bude poštou

zaslaný daňový doklad.

Predplatné na ďalšie obdobie

je možné zrušiť len písomne,

najneskôr 6 týždňov pred

uplynutím 12, resp. 24 

mesačného predplatného,

inak sa predlžuje o ďalších 

12 resp. 24 mesiacov, pokiaľ 

sa nerozhodnete inak. 

V prípade neuhradenia 

faktúry Vám bude účtovaný 

storno poplatok do výšky 

3-mesačného predplatného. 

Predplatné pre viac 

užívateľov sa vzťahuje

len pre účely registrovaných

užívateľov a tí sa zaväzujú

neposkytovať prístupové 

údaje druhým osobám. 

Takáto činnosť môže byť 

hodnotená ako porušenie 

licencie. 

Poskytnuté údaje môžu byť

použité na marketingový

výskum, teleslužby, reklamu

a naviazanie obchodov pre

existujúce i budúce produkty,

prípadne služby alebo iné

médiá v skupine Verlag

Dashöfer. Údaje budú

 použité výhradne skupinou 

Verlag Dashöfer a nebudú 

poskytnuté tretím osobám.

 Vaše dáta môžete nechať 

kedykoľvek  zmeniť 

alebo vymazať. 

V prípade dohody na splátky

sa zákazník úhradou 

prvej splátky zaväzuje 

uhradiť celú čiastku 

uvedenú na faktúre. 

Obchodný register, odd Sro, 

vl. 15765/B Vybavuje:

Miloslava Veliká

Dátum:
29.10.2014

4. splátka

Údaje o objednávateľovi:

3 mesiace po splatnosti ZF

3 mesiace po 2 splátke

3 mesiace po 3 splátke

2. splátka

Názov spoločnosti: Stredná odborná škola polytechnická

Vaše meno a priezvisko: Ing. Adriana Bellová

Váš E–mail: bellova@sospknazia.sk

IČO: 891479

14 dni (splatnosť na ZF)

3. splátka

Ulica: Jelšavská 404

Dátum a podpis: 29.10.2014

PSČ a mesto: 026 01 DOLNÝ KUBÍN

Tel/Fax: 043/5863139

148,80 € *

Vaša cena pri predplatnom

internetový portál ŠKOLA EFEKTÍVNE PROFI PLUS

Počet splátok Dátum splátky

1. splátka

Číslo registru SMK: k procesu 
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Potvrdenie dohody o zakúpení produktu na splátky

V prípade, že nesúhlasíte s týmto potvrdením, prosím, aby ste nám dali vedieť 

ešte dnes 29.10.14, prostredníctvom faxu, mailu, alebo telefónu.

Pôvodná cena Zľava

186 € *

Pozícia vo firme: riaditeľ

Service  číslo:

37,20€ *


