
FAKTÚRA - daňový doklad číslo: 102210699

 

Názov položky Obdobie Počet DPH % Cena za j. Zľava % Po zľave Spolu DPH Spolu s DPH
 
 
133056 - Detektor pohybu - signalizácia vstupu,
bezdrôtový 150m 1 ks 20 14,99 0,00 14,99 14,99 3,00 17,99

Spôsob dopravy: Kuriér - Slovak Parcel Service 1 ks 20 3,75 0,00 3,75 3,75 0,75 4,50
 
 
 18,74 3,75 22,49

Vystavil: System
e-mail: info@dtelektronik.sk
Telefón: +421 907 244 337

Pečiatka a podpis

Základ DPH Spolu
20% 18,74 3,75 22,49
Celkom 18,74 3,75 22,49

Celkom: 22,49 EUR

Celkom k úhrade: 22,49 EUR
Slovom: dvadsaťdva EUR 49 centov

Ďakujeme, za Váš nákup.
Faktúra slúži zároveň ako záručný list. Kupujúci je povinný prekontrolovať zásielku spolu s dopravcom (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom DT, príp. poškodenie krabice) podľa priloženého
prepravného listu (kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky). V prípade zisteného poškodenia, je nutné vyplniť výhradu do preberacieho protokolu prepravcu a následne nás
kontaktovať v deň doručenia (najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky) na náš email info@dtelektronik.sk alebo tel. číslo +421 907 244 337. V prípade, že zásielka bola prebraná, nebola spísaná výhrada v
protokole prepravcu ohľadne poškodenej zásielky a neboli sme kontaktovaní z Vašej strany s reklamáciou ohľadne poškodenej zásielky, je brané, že bola zásielka prevzatá nepoškodená a vystavujete sa
nebezpečenstvu zamietnutia takejto reklamácie. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí zásielky od prepravcu skontrolovať, či je výrobok v neporušenom stave (nepoškodený), tzn. či nemá zjavné mechanické
poškodenie, či sa jedná o výrobok, ktorý si objednal (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť), či bol dodaný správny počet objednaných
výrobkov. V prípade zistenia niektorej zo skutočnosti uvedených v predchádzajúcej vete, je nutné nás kontaktovať ohľadne reklamácie tohto typu v deň doručenia (najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky) na
náš email info@dtelektronik.sk alebo tel. číslo +421 907 244 337. Dodatočná reklamácia tohto typu môže byť zamietnutá. V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok (spracovávateľ SEWA a.s.). Neodlepujte
sériové čísla a záručné nálepky z tovaru. Pri ich poškodení nebude prípadná záruka uznaná. U niektorých produktov je záruka výrobcom obmedzená na dobu kratšiu ako 24 mesiacov, práva zo zákona koncového
zákazníka tým ale nie sú nijak dotknuté, záruka pre neho platí v zákonnom danej lehote. Skrátena záruka "záruka za akosť" sa vzťahuje iba pre zákaznikov nakupujúcich na IČ. Dĺžka takejto záruky "záruky za akosť" je
12 mesiacov odo dňa predaja tovaru zákaznikom nakupujúcich na IČ. Reklamačný poriadok je k nahliadnutiu na našich stránkach www.dtelektronik.sk alebo www.dtautovybava.sk. Postup pri reklamácii: 1.informujte
nás e-mailom 2. tovar zašlite ako doporučený balík na našu korešpondenčnú adresu: aktuálnu adresu nájdete v obchodných podmienkach na našich stránkach www.DTelektronik.sk a www.DTautovybava.sk (zásielky
na dobierku nebudú akceptované!), 3. do zásielky je nutné pribaliť - doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode, sprievodný list s Vašou adresou a s čo najpodrobnejším popisom závady (stačí
napísať aj rukou). Bez týchto dokumentov nebude Vaša reklamácia uznaná! Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na adrese: aktuálnu adresu nájdete v obchodných
podmienkach na našich stránkach www.DTelektronik.sk a www.DTautovybava.sk. Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do
14 dní od prevzatia tovaru (platí pre kupujúceho ako koncového spotrebiteľa nie ako kupujúceho s IČ „podnikateľ“). V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode
4.2 v našich obchodných podmienkach, ktoré sú k nahliadnutiu na našich stránkach www.dtelektronik.sk alebo www.dtautovybava.sk. Tovar je nutné zaslať do 14 dní (rozhodujúca je poštová pečiatka na odosielanej
zásielke) od prevzatia zásielky na adresu: aktuálnu adresu nájdete v obchodných podmienkach na našich stránkach www.DTelektronik.sk a www.DTautovybava.sk. Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru
znáša kupujúci (spotrebiteľ). Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy DT Business Group s.r.o..
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