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Zmluva o kúpe akciového zariaden

· tF · •
9902503629
K zmluve čislo

1010497101
Kód adresáta

Žiadateľ vyplní tlačeným

písmom iba svetlé časti, resp. krížikom vyznačí

* _ povinný údaj, prosím, nezabudnite vyplniť
•• _ údaj odporúčaný pre vyplnenie z dôvodu správneho

kontaktovania

požadovanú

vol'bu (pokiaľ nie sú údaje predvyplnené).

v budúcnosti

Kupujúci'" účastník
Priezvisko,

meno, titul (alebo obchodné

meno):

Obecný

úrad

Typ: Právn. osoba alebo podnikatel'
IIC DPH

TeO: 00308382
Zapísaný

v Obchodnom

IOddiel:

registri:
Obec: Pohranice

Ulica: Pohranice

Orientačné

Súpísné číslo:
1"Kontaktny

číslo: 180

Dodacia

Poschodie:

Miestnosť

't:-mail:

'~ax:

telefon: 0377871201

Vložka číslo:
PSC: 95102

r*Kontaktny

IČíslO OP:

meno, titul:

PSC:

Obec:

Ulica:

č.:

st.pohranicečpmall.t-corn.sk

Splnomocnená osoba alebo zákonný zástupca
Priezvisko,

pošta: Pohranice

telefón:

1"Mobil:

Predmet zmluvy
Predávaiúci

sa zaväzuie dodať kuouíúcernu

dole uvedený

Typ KZ

tovar. Kuouiúci sa zaväzuie tovar od oredávaiúceho
Akciová predajná Cena KZ v
EUR bez DPH
4,08

Fotoaparát

prevziať a uhradiť kúpnu cenu.
Akciová predajná
DPHvEUR

cena KZ v
EURsDPH
4,90

0,82

90
Icena

celkom

s DPH vť:

4,

1

Ďalšie ustanovenia
zvýhodnená cena akciového
Internetového prístupu alebo
alebo Č. 17356/2013 alebo Č.
podl'a CV Č. 13209/2013 platí
zvýhodnenú

zariadenia (ďalej len "Al") podľa cenového výmeru (ďalej len "CV') Č. 13209/2013 platí pre účastníkov služieb Televizie, služieb
Hlasových služieb, ktorí sa zaviažu využívať službu podl'a podmienok CV Č. 17018/2013 alebo Č. 1770212013 alebo Č. 647/2013
16542/2013 alebo Č. 16566/2013 alebo Č. 1464/2013 alebo Č. 10566/2013, účinných v čase trvania tejto akcie. Zvýhodnená cena Al
pre účastníkov služieb Internetového prístupu, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v CV Č. 16483/2013 a vznikne im nárok na

cenu Al.

CV Č. 13209/2013

je účinný v čase od 1.3.2013 do 31.5.2013

Podniku poplatok za doručenie

Al

a CV Č. 16483/2013

je účinný v čase od 1.4.2013 do 31.5.2013.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť

kuriérom vo výške 2 EUR, resp. 5 EUR s DPH podl'a typu Al.

pôsob zaplatenia kúpnej ceny

[Kl
D

pri doručení

PC/notebooku/tabletu

kuriérom

(dobierka)

na základe faktúry Podniku

Prílohy (vyplní pracovník ST) tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto špecifikácie
Špecifikácia/Kúpna

zmluva KZ

Miesto:

Miesto:

Žilina

Dátum:

podpis a pečiatka Kupujúceho
(resp. splnomocnenej
osoby alebo štatutárneho
orgánu)
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