
h . k'' eJ.S 
Dodávateľ: 

ELEKTROSPEDI a.s. 
Pestovateľská 13 
821 04 Bratislava 

ICO: 35765038 

IC DPH: SK2020244050 

OIC: 2020244050 

Spis: Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 21 02/B 

Banka: 

Účet č.: 

l BAN: 

l BAN· 

SLSP 

SK7009oopooooo50280~7208 
SK7009000000005028027208 

GIBASKBX 

Tel. : 02120 251 000 

E-mail: obchod@hej.sk 

Obec Vojany 
Mária Fajdelová 
Vojany 1 l Vojany 
' 7672 Vojany 
el: Fax: 

Dielčie objednávky:201324135 

Pre rava č. 1717761/ Vodič: Slovenská ošta a.s. 

Tovar CP 

DOPRAVNEKSK Do rava kurierom 

Názov 

HPPCE285A Toner HP CE285A ori 

Kód PHE 

Sadzba DPH Základ 

20% 54.34 

<:;oučet množství : 1 Ks 

-..._...>známka: 

DPH 

10.86 

jf.!f 7j/jf 

Daňový doklad - Faktúra: 3065164903 
Císlo dodávky: O 
Variabilný symbol: 3065164903 

Konštan n · m ol: O 08 

Odberateľ 3001186891 
Obec Vojany 
Vojany 72 
07672 Vojany 

1111 111111111 

ICO: 00332127 

IC DPH : 

OIC: 2020540137 

Dátum vystavenia: 

Dátum splatnosti: 

Dátum uskutočnenia zdan.plnenia: 

Forma úhrady: 

18.08.2015 

28.08.2015 

18.08.2015 

Do birka 

Dodací list(y): 999097942 /18.08.2015 

Množ. MJ %DPH Cena/MJ PHE/MJ 

KS 20% 4,17 

KS 20% 50 17 o oo 

Množ. PHE/MJ % DPH 

CelkemEUR: 

Poplatky RP : 

Zaokrouhlenf : 

Celkem k úhradeEUR : 

DPH/MJ 

50 17 10 03 

PHE s DPH 

0,00 

0,00 

65120 
0,00 
0,00 

65,20 

Poučen1e V prlpade, ak ste spotrebiteľ. poďa zákona máte právo odstúpiť od kúpne/· zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak boli včas a nadne splnené Informačné pov•nnosll podľa §3 
zák. t 10212014 Z.z , a to pisomne na adresu predávajÚceho prostredmctvom fonnu ára na odstúpen•e od zmluvy zvere"ený na stránke www hej sk, kde vyplnila požadované údaje S 
odstúpením ste pov1nnl dorutit tovar s prislušenstvom, dokumentéclou, návodom, dokladom o zaplateni, ong•nálnom obale vo forme poistenej záSielky Po dorutenl tovaru predávajÚcemu 
Vám vrátime cenu zaplatenú za tovar a náklady súv1s1ace s objednaním tovaru AJ< J8 dorutený tovar poškodený alebo opotrebovaný, predávajÚCI J8 oprávnený obrátiť sa na súd a t1adat' od 
spotrebiteľa náhradu škody Nemožno odstúp1t' od zmluvy, ktoreJ predmetom J8 tovar zhotovený pod( a osobitnych pož1adav•ek spotrebiteľa, mulllmed•álne d1elo alebo potitatový program v 
ochrannom obale. ktorý ste rozbahh, tovar ktorý vzhladom na )8ho vlastnosti nemožno vráhf tovar určaný osobitne pre jedného spotrebiteľa 

KupuJÚCI, ktorý J8 podnikateľom má možnosť odstúpi!' od kúpnej zmluvy v zmysle ustanoveni zákona t. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnika v 14 dňovej lehote bez udan1a dôvodu v prlpade, 
ak JEl tovar nerozbalený a nepoškodený a v te~o lehote aj predmetný tovar dorutlt' resp odovzdal' predávajÚcemu. Deklarovaný stav "nerozbalený a nepoškodený" zhodnoti predávajÚci a na 
základe toho o odstúpeni od zmluvy rozhodne 

Recyklačný poplatok Vám fakturuJ8me v súlade so zákonom o odpadoch t . 22312001 Z z v zneni neskor![ ch predpiSov 

l 
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