
Faktura - daňový doklad č.: 178515725
Variabilní symbol:

Datum vystavení: 02.05.2018

Datum uskutečnění plnění: 02.05.2018

Datum splatnosti: 16.05.2018

Dodavatel:

Einsteinova 18

85102 BRATISLAVA

SLOVAKIA

Banka:

Číslo účtu:

Zapsán v OR Okr. soudu Bratislava I, Oddíl: SA, vložka č 3337/B

Tel.: 800 400 247 (volání zdarma)

IČ:

DIČ: CZ683255835

Číslo objednávky:

Způsob dodání:

Způsob úhrady:

Zákazník:

Česká pirátská strana

IČ: Č: 71339698

Řehořova 943/19

13000 PRAHA 3

CZECH REPUBLIC

Dodací adresa:

Česká pirátská strana

Radlická 14

15000 PRAHA 5

CZECH REPUBLIC

ORIGINÁL

Muziker, a.s.

ES184352776

178515725

VUB, a.s. pobočka Praha

107-1159011101/6700

Kontakt: +420 2 2510 0180

35840773

IBAN:

SWIFT:

CZ2267000001071159011101

SUBACZPP

Anděl Park Praha

Osobní odběr

Platba na odberním místě

      Int.kód Značka Počet

Cena za MJ 

bez DPH

Celkem bez DPH %DPH Celkem s DPH

JPA-12  7 780,00Kč 21 6 429,76Kč3 214,75Kč 2 ksSkytec-Vonyx

 Aktivní dvoupásmový reproduktor s výkonem 150W. Reprobox je zasazen v plastové konstrukci a osazený 12" basovým 

reproduktorem a 1" výškovým měničem, které produkují zvuk ve frekvenčním rozpětí od 45 Hz do 20 kHz. Reprobox dosahuje 

EAY2JR500  459,00Kč 21 379,34Kč379,34Kč 1 ksBespeco

 Univerzální propojovací audio kabel s pláštěm vyrobeným z odolného, no velmi měkkého a flexibilního PVC materiálu. Je 

vybaven dvěma RCA konektory na jedné straně a dvěma 6,3 mm Jack konektory na druhé straně. Disponuje pozlacenými jack 

SLYMSJ180  321,10Kč 21 265,37Kč132,69Kč 2 ksBespeco

 Kabel rozdvojovací, jack 3,5 mm stereo - 2x jack 6,3 mm mono, série: Silos, 1,8 m

SB400B  990,00Kč 21 818,18Kč818,18Kč 1 sdSoundking

 Set dvou reproduktorových stojanů s praktickým přepravním obalem. Set obsahuje dva stojany na reproduktor s ocelovou 

konstrukcí v černém barevném provedení, kde každý disponuje nastavitelnou výškou 1020 - 1600 mm, průměrem základny 980 

SH12NE  429,00Kč 21 354,55Kč354,55Kč 1 ksBespeco

 Mikrofonní stojan s šibenicí. Stojan má spoje vyrobené ze zpevněného nylonu díky čemuž si zachovává nízkou hmotnost a 

stabilitu. Samozřejmostí je plně nastavitelná konstrukce. Výška stojanu je nastavitelná v rozmezí 97 - 156 cm. Při hmotnosti 
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ORIGINÁL

Variabilní symbol:

178515725Faktura - daňový doklad č.:
178515725

      Int.kód Značka Počet

Cena za MJ 

bez DPH

Celkem bez DPH %DPH Celkem s DPH

SMX  57,00Kč 21 47,11Kč47,11Kč 1 ksBespeco

 příslušenství, mikrofonní: Držák na mikrofon s průměrem 22 - 26 mm, vyrobený z tvrzené gumy, určený k připevnění k 

mikrofonním stojanu.

B-RF25-2  280,50Kč 21 231,82Kč23,18Kč 10 mBespeco

 audio kabel, 2 žilový, plochý a stíněný, vhodný pro propojování audio elektroniky, metráž, barevné provedení: černé

CD111  24,00Kč 21 19,83Kč19,83Kč 1 ksSoundking

 Konektor RCA CINCH samec, pozlacený, 1 kus.

CC139  36,10Kč 21 29,83Kč14,92Kč 2 ksSoundking

 Konektor Jack 6,3 mm.

Kupon -207,53Kč 21-171,51Kč171,52Kč -1 ksMuziker

 Sleva Kupón Muziker

GUITARWIPCLOTH  0,00Kč 21 0,00Kč0,00 1 ksMuziker

 Multifunkční leštící hadřík. Okamžitě odstraní mastnotu a prach z jakéhokoliv hladkého lesklého povrchu. Lze jej využít nejen 

na vyčištění kytary, ale také odstranění nečistot a otisků prstů z mobilu, brýlí, obrazovky počítače, klávesnice, klaviatury 

Celkem bez DPH:  8 404,28Kč

Sleva (0.00 %)

Záloha:

Přepravné bez DPH:

Zaokrouhlení: -0,17Kč

DPH:  1 764,89Kč

Celkem k úhradě:  10 169,00 Kč

Kurs dokladu: 1 EUR = 25.54 CZK

Rozpis DPH

Sazba Základ DPH Celkem

 21% 8 404,28 Kč 1 764,89 Kč 10 169,17 Kč

8 404,28 Kč 1 764,89 Kč 10 169,17 Kč
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ORIGINÁL

Variabilní symbol:

178515725Faktura - daňový doklad č.:
178515725

      Int.kód Značka Počet

Cena za MJ 

bez DPH

Celkem bez DPH %DPH Celkem s DPH

Převzal:

Vystavil: Lukáš Kunst Dne:

Poznámka:

Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do čtrnácti pracovních dnů ode dne převzetí 

zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, jestliže prodávající včas a řádně splnil informační 

povinnosti podle § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. Spotřebitel má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a 

odzkoušet obdobným způsobem jak je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu 

potřebném pro zjištění povahy, charakteristik a fungování zboží. Spotřebitel je zodpovědný za případné snížení 

hodnoty zboží.

V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy a doručí dodavateli zboží se sníženou hodnotou, který je používán, 

poškozený nebo neúplný, vrátí dodavatel spotřebiteli již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném 

akceptování objednávky nebo její část sníženou v souladu s ust.. § 457 občanského zákoníku o hodnotou jeho 

opotřebení ve výši 1% z celkové ceny zboží za každý den používání zboží ao hodnotu opravy a uvedení zboží do 

původního stavu v zákonné lhůtě 15 dnů.

 

b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo zboží určeného speciálně 

pro jednoho spotřebitele nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit;

a) poskytování služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty 

pro odstoupení od smlouvy,

V souladu s § 12 odst.. 5 výše uvedeného zákona spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž 

předmětem jsou:

c) prodej audiovizuálního díla, zvukového záznamu nebo zvukově-obrazového záznamu uměleckého 

výkonu nebo multimediálního díla které spotřebitel rozbalil, resp. počítačového programu pokud 

proběhla jeho instalace
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