Abiset s.r.o.
1. mája 46/5470, 901 01 Malacky
IČO 36289141, DIC 2022154332, IČ DPH SK2022154332
OR: Okresný súd Bratislava 1., vl.č.: 40021/B
lei: +42134 2399541, +42134 2399544, email: abiset@abiset.com,
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s .• 0186163165/0900,

Faktúra
Invoice
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www.abiset.com.

IBAN: SK8709000000000186163165.

SWIFT: GIBASKBX

Odberateľ:

311180

Faktúra čislo:
Dátum vystavenia:
Dátum dodania tovaru I služby:
Vystavil:

Obec Petrovce

16.12.2013
16.12.2013
Ing. Daniel Jurkovič

89
094 31 Petrovce
SlovensKo

Prevodom
23.12.2013
0186163165/0900

Spôsob úhrady:
Dátum splatnosti:
Účet:
ibol-

tel: +421 911 693 402

35,82 €

K úhrade:
!,

IČO 0033267400 DIC 2020630315

Objednané dňa:

16.12.2013

Pre bankovú úhradu uvádzajte variabilný symbol.

P.Č.

Kód
Názov položky
Dodané
Cena / MJ
Cena / pol. DPH Cena 1 pol.
množ. MJ
bez DPH
bez DPH
%
s DPH (zaok.)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1203
SW iKelp Jedáleň
1,00 ks
0,100
0,100
20
0,12
.....................................................................................................................

1204

.

SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po
dobu 1 roka

'- 2·723

·..iKeip·'j'e(Úi'iÉ;·~..~·ONLi·N·E·videoku·;Z
Základ €
29,85

%

20

1,00 ks

29,650

· 1·;00..ks ..· ·

·

DPH€
5,97

0;·,·00

Celkom k úhrade:
K úhrade:

Faktúra

slúži

zároveň

ako dodací

list,

t.j. doklad

o dodaní

tovaru

alebo

29,650

20

0·.'1'00 ·20

0:·1·2

35,82

35,82 €
služby.

Odberateľ sa stáva vlastníkom tovaru alebo služby až po zaplatení celej faktúrovanej
sumy. Dodávateľ
môže účtovať poplatok z omeškania 0,5% na deň z faktúrovanej sumy, resp. zo sumy zostávajúcej
pohľadávky. Odberateľ prejavuje súhlas s uvedenými podmienkami prevzatím tovaru alebo služby. Ceny sú
stanovené dohodou (zák.526/90 Zb.2, ods.1.).
Týmto vyhlasujeme,
že pre vládou stanovené výrobky podla zákona č. 264/1999 Zb. sme držitelmi uistení
alebo vyhlásení o zhode.
V prípade, že nie je na doklade viditelne 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 udeluje 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.

Pečiatka a podpis odberateľa
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Vytlačil (a). Ing. Daniel Jur1<ovič
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35,58
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