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Objednávka
zákaznícky servis: Datum: 5.10.2017

tel: 02/33005555, fax: 02/33005550

info@dashofer.sk, www.dashofer.sk

Vážená pani Mgr. Katarína Vozárová, ďakujeme, že ste si 

Dodacie a platobné podmienky: dňa 5.10.2017 objednali zakúpenie plateného prístupu do produktu:

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.

24 mesiacov. Po obdržaní Vašej * ceny sú uvedené bez DPH

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.

Poštovné za ročné predplatné 

tlačeného časopisu je účtované 

sumou 30,- €, ktorá bude zarátaná 

do celkovej ceny produktu. 

V prípade on-line produktov 

bude účtovaný manipulačný  

poplatok 2,50 €, ktorý bude zarátaný 

do celkovej ceny produktu. 

Prístupové údaje budú zaslané 

zákazníkovi prostredníctvom 

elektronických prostriedkov.

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 Dátum a podpis: 5.10.2017
sa vzťahuje len pre účely

registrovaných užívateľov

a tí sa zaväzujú neposkytovať

prístupové údaje druhým osobám.

Takáto činnosť môže byť

hodnotená ako porušenie licencie.

Garancia vrátenia peňazí - 

V prípade, že sa rozhodnete,

že Vám produkt obsahovo 

nevyhovuje, môžete ho do 

14 dní zrušiť s krátkym 

písomným oznámením a

peniaze Vám budú vrátené

v zmysle čl. V bodu 2 Všeobecných Vybavuje:
obchodných podmienok.

Na produkt VDU sa garancia Silvia Babichová
vrátenia peňazí nevzťahuje.

Poskytnuté údaje môžu byť Dátum:
použité na marketingový 5.10.2017
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. 

Obchodný register, odd Sro, 

vl. 15765/B

054 01 LEVOČA

Tel/Fax: 053/4511968

Škola efektívne profi  

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
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Potvrdenie dohody o zakúpení produktu

Pôvodná cena Zľava

162 € *

Vaše meno a priezvisko: pani Mgr. Katarína Vozárová

30 € *

Vaša cena pri predplatnom

132 € *

Pozícia vo firme: riaditeľka

IČO: 37945068

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

ešte dnes 5.10.2017, prostredníctvom faxu, mailu, alebo telefónu.

Názov spoločnosti:

Ulica: Ružová 91/1

PSČ a mesto:



054 01 LEVOČA

Ružová 91/1

pani Mgr. Katarína Vozárová

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Adresa dodania:

VERLAG
DASHÖFER

814 99 Bratislava

Železničiarska 13

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

19.10.17

054 01 LEVOČA

05.10.17

Ružová 91/1

Dátum vystavenia
Dátum splatnosti

pani Mgr. Katarína Vozárová
poradenstva a prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického
Odberateľ:

37945068IČO

105115Číslo platiteľa (E981546)

Z17604794Číslo

Popis Množstvo Cena Zľava Cena po zľave

Tel: 02/33005555

IČO: 35730129

IČ DPH: SK2020251101

DIČ 2020251101

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Účet: 1003625000/1111

IČ DPH / DIČ SK2021932187 / 2021932187

Zapísané: OR OS Ba I, odd. Sro, vložka číslo: 15765/B

Fakturujeme Vám zálohu na predplatné:
od 09.10.17 do 31.12.17 1 36,94 18 % 30,10
od 01.01.18 do 08.10.18 1 125,06 18 % 101,90
Online knižnica
Škola efektívne profi
- databáza odborných článkov
- vybrané právne predpisy v aktuálnom znení
- odpovedný servis
Manipulačný poplatok 1 2,50 0 % 2,50

164,50Spolu bez DPH

161,40Spolu k úhrade s DPH

VS: 17604794
ŠS: 1604049
KS: 0308

134,5030,00

EUR

Pečiatka a podpis dodávateľa:

Predplatné uhraďte do 19.10.2017 na účet
IBAN:SK36 1111 0000 0010 0362 5000, SWIFT: UNCRSKBX
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