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1953001765 Faktura - Daňový doklad Variabilný symbol 201911104

 

Objednávka: 201911104

Platba: převodem

Číslo účtu: 2400332599/8330

IBAN: SK6583300000002400332599

SWIFT: FIOZSKBA

 

Dátum:   Symbol:

vystavenia: 23.09.2019   konštantný: 0008

splatnosti: 03.10.2019   variabilný: 201911104

zd. plnění: 23.09.2019   specifický:

 

  Odberateľ:

Miestna akčná skupina Bebrava
Nám. Ľ. Štúra 1
95701 Bánovce nad Bebravou
Slovensko
IČ: 42373891
IČ DPH:
DIČ: 2120039713

Fakturujeme Vám:
Kód tovaru Položka Cena/kus Počet kusov Sadzba DPH Výška DPH Cena

51095200 Výpredaj - MANFROTTO MH057A5-LONG, 
PANORAMATICKÁ HLAVA PRO

324,17 € 1 20 % 64,83 € 389,00 €

AAA9 Doprava - GLS - prepravná spoločnosť 0,00 € 1 20 % 0,00 € 0,00 €

Sadzba DPH Základ DPH Výška DPH Celkom
20% 324,17 € 64,83 € 389,00 €
0% 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Celkom (ke zdanění) 324,17 € 64,83 € 389,00 €

Celkom k úhradě: 389,00 €
Uhradené zálohou: 0,00 €

Poznámka: Objednávka je zadaná v rámci realizácie projektu "INOVATÍVNE SLUŽBY V SEKTORE 
CESTOVNÉHO RUCHU" pričom sme postupovali podľa zákona č. 343/2015 Z. z. - Zákon o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



Predmet FAKTURA + informace k objednávce č. 201911104
Od Alemat.sk <obchod@alemat.sk>
Komu <koordinator@masbebrava.sk>
Dátum 2019-09-23 11:21

Dobrý den,
Vaši objednávku číslo 201911104 dnes expedujeme na následující adresu:

Miestna akčná skupina Bebrava
Ing. Marian Bakita
Nám. Ľ. Štúra 1
95701 Bánovce nad Bebravou
Slovensko
tel. +421902073260

Zásilku můžete sledovat online na stránkách přepravce:
https://gls-group.eu/CZ/cs/sledovani-zasilek?match=90271431681

Pokud odkaz není aktivní, zásilka zatím nebyla zavedena v systému přepravce - v takovém případě tedy zkuste odkaz
otevřít znovu za pár hodin, nebo další den.

Fakturu k objednávce si můžete stáhnout na této adrese:
https://www.alemat.sk/objednavka/faktura/201911104/fhjb2r9pv1/

Balík by Vám měl přivézt přepravce do dvou pracovních dnů po této zprávě, tedy 24.9.2019 nebo 25.9.2019.
Bližší info o zásilce Vám zašle přepravce v podobě SMS zprávy nebo e-mailu na Vámi zadané kontakty.

Pokud přepravce nedorazí do 26.9.2019 a nikdo Vás nebude kontaktovat, informujte nás, prosím.

POZOR - důležité informace!
Při přebírání balíku od dopravce zkontrolujte prosím pečlivě obal zásilky. Jakékoliv případné poškození obalu
(díry, šrámy, zmačkané rohy atd.), hlaste prosím řidiči a nechte si zapsat stav balíku do předávacího
protokolu.

Bez zápisu o poškození bohužel nelze škody vzniklé při přepravě
reklamovat.
Stává se, že spedice v rychlosti předají zásilku, nechají si potvrdit předání a pokud pak zákazník dodatečně
reklamuje, vždy je reklamace přepravcem zamítnuta.

Po převzetí zkontrolujte zásilku. Dokud se nepřesvědčíte, že nedošlo k poškození zboží, nezbavujte se obalu,
ve kterém zboží dorazilo. Při nezachování původního obalu není možné případnou škodu posoudit a reklamovat u
dopravce. Pokud zjistíte poškození, máte 3 dny na nahlášení reklamace u dopravce, který zásilku doručil.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Petra Šafratová
Alemat.sk
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