Preddavková faktúra

Abiset s.r.o.
IČO 36289141, DIČ 2022154332, IČ DPH SK2022154332

Bernolákova 1A, 901 01 Malacky,

Číslo dokladu

412205179
Dátum vystavenia
18.5.2022
Dátum dodania tovaru / služby
18.5.2022
Spôsob úhrady
Prevodom
Dátum splatnosti
21.5.2022
Int. číslo / HZ  Objednávka odberateľa 2pSK05027
Objednané dňa
18.5.2022
Vytvoril
. iKelp POS Mobile | Smolko

Odberateľ
IČO

Obec Kvakovce
Radovan Kapraľ
Domašská 97/1
094 02 Kvakovce
Slovensko
Tel

Pč.

Kód

1)

0088

Názov

00332518, DIČ 2020630161,

+421 905 547 175 Email kvakovcedomasa@gmail.com

Dodané
Množstvo

Služby  inštalácia/konzultácia

Cena / MJ
s DPH

1,00 ks

Cena / pol.
s DPH

348,00

Celkom k úhrade

348,00

DPH
%

20

348,00 €

Údaje na úhradu

TIP: Úhrada platobnou kartou na našej stránke [Zaplatiť]
Účet

Banka

SK4483300000002001208435
Referenčné číslo / V.symbol

2240517674

K úhrade

348,00 €

Fio banka, a.s. (EUR) (FIOZSKBA)
Dátum splatnosti

21.5.2022

Pri bankovej platbe uvádzajte správne referenčné číslo / variabilný symbol, inak sa platba
nespáruje.
Odberateľ sa stáva vlastníkom tovaru alebo služby až po zaplatení celej faktúrovanej sumy. Ak preddavková faktúra tvorí len zálohovú
časť za tovar alebo službu, tak celá faktúrovaná suma sa rozumie celková následne dofaktúrovaná suma pri dodaní tovaru alebo služby.
Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnutia dodania služby alebo tovaru, ak nie je doklad uhradený na náš účet uvedený na tomto
doklade v rámci uvedeného dátumu splatnosti, v takomto prípadne čiastkové úhrady budú vrátené bez zbytočných prieťahov, nie však za
už dodané služby alebo tovar ak medzičasom vznikli. Pri úhrade venujte pozornost správnosti variabilného symbolu. Odberateľ prejavuje
súhlas s uvedenými podmienkami. Ceny sú stanovené dohodou (zák.526/90 Zb.2, ods.1.).
Týmto vyhlasujeme, že pre vládou stanovené výrobky podľa zákona č. 264/1999 Zb. sme držiteľmi uistení alebo vyhlásení o zhode.
V prípade, že nie je na doklade viditeľne zobrazená suma recyklačného poplatku, alebo autorského poplatku LITA, alebo SOZA, je tento
zakalkulovaný už v cene.
Odberateľ uhradením faktúry alebo preddavkovej faktúry na dobitie kreditu udeľuje súhlas spoločnosti Abiset s.r.o. na čerpanie tohto
kreditu na úhradu objednaných alebo dodaných tovarov a služieb podľa aktuálneho cenníka v čase dodania, ak nie je písomne
dohodnuté inak. Zároveň odberateľ vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami zverejnenými na stránke www.ikelp.sk.
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dodávateľ

