
 

M.I.L. - SYSTEM   851 01 Bratislava, Kopčianska 14 
  

INGRID MAJERIKOVÁ  tel./fax: 00421-2-622-503-10   mobil: 00421-918-365-819, e-mail: ingrid@milsystem.pl 

www.mil.com.pl 
 

 

Prosíme o platbu v EURO 

Potvrdenie objednávky č. 283/IM/BA/2016 zo dňa 12/12/2016 SK 

Klient : 
(Klient) 

OBEC VYŠNÝ SLAVKOV  

Adresa : 
(Adres) 

Vyšný Slavkov 30 
053 73 p. Brutovce  

IČO:  
DIČ: 

003269771 
2020717941 

Osoba zodpovedná za nákup : 
(Osoba odpowiedzialna za zakup) 

Viera Kašperová – p. starostka  

Tel./ Fax.: 00421-905-762-918 

Míesto dodanía : 
(Miejsce dostawy) 

Obecný úrad Vyšný Slavkov 30 

053 73  

Spôsob úhrady: 
(Sposób zapłaty) 

100% platobný prevod do 3 dní od dodania tovaru  

Termín realizácie : 
(Termin realizacji) 

Do 30. 12. 2016 

Záloha : 
(Zaliczka) 

- 

 
 

  
p. č. 

 
OPIS 

 
Počet 
(ks) 

 
Jednotková cena 

bez dph (€) 

 
Jednotková 

cena s dph (€) 

 
Celková cena 

s dph (€) 

 
1 

Skladací obdĺžníkový stôl model 
8050N  (117x60cm), rozmer dosky: 
160x80cm, hrúbka dosky: 18mm, 
farba dosky: orech ecco, zakončenie: 
ABS vo farbe dreva 

6 

 
 

56,00 67,20 403,20 

   

                                                Celková cena s dph:  403,20 €  
 
 
Súhlasím s podmienkami objednávky a jej meritórnym obsahom.  
Prosíme podpísať a poslať na faxové číslo: 00421-2-622-503-10.  
Objednávka zaslaná faxom je považovaná za originál.  
 

1. Táto objednávka je zároveň  kúpno-predajnou zmluvou. Všetky zmeny jej obsahu musia byť odsúhlasené v písomnej podobe, 
v opačnom prípade nie sú platné. Po prekročení termínu splatnosti si predávajúci vyhradzuje právo pripočítať percentá v 
zákonom stanovenej  výške za každý deň omeškania.  

2. V prípade, že Objednávateľ neprevezme tovar v stanovenom termíne, má Predávajúci právo pripočítať zmluvnú pokutu vo 
výške 0,5 % predmetu zmluvy za každý deň oneskorenia. Predávajúci má právo na dodatočné odškodnenie.  

3. Kupujúci sa zaväzuje poveriť splnomocnenú osobu na prevzatie predmetu objednávky.     
4. Táto zmluva podlieha poľským zákonom, všetky prípadné konflikty budú riešené prostredníctvom príslušného Súdu v Olsztyne 

 
Podpis a pečiatka kupujúceho:                                           Podpis a pečiatka predávajúceho:  

                                      

 

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s. :  IBAN: SK77 1100 0000 0029 2891 3148 

 
MIL SYSTÉM, s.r.o.  

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava  
IČO: 47768207,  IČDPH: SK 2024137522 

 


