
Netvořice

Společnost je zapsána v Obchodním

rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze, oddíl C, vložka 164574.

e-mail:

Tel.:

FAKTURA - daňový doklad č. FV17010877

REKLAMIX s.r.o.

Sokolovská 76

18600

IČ : 24666289

Dodavatel sídlo:

DIČ : CZ24666289

+420 604283880

info@reklamix.cz

Dodavatel provozovna:

25744

Hrubínova 190

REKLAMIX s.r.o.

197824440/0600

0308

17010877

Konstantní:

Variabilní:

Specifický:

Objednávka:

Bankovním převodem

08.09.2017

18.09.2017

08.09.2017

Zp. platby:

Vystavení:

Splatnosti:

Zd. plnění:

Bankovní účet pro platbu faktury

p.Štrébl 7.9.

Osobní odběr

Symboly

Zp. dopravy:

Datum

Česká pirátská strana, Řehořova 943, Praha 130 00 Řehořova 943

Praha130

00

Česká pirátská strana

Konečný příjemce

Odběratel:

Česká pirátská strana

Řehořova 943

Praha130 00

IČ : 71339698 DIČ :

Odběratal:

p.ŠtréblObjednáno osobou :

Celkem s DPHZákladSazbaCena za MJMJPočetKatalogOznačení dodávky

Výroba samolep na přelepování

plakátů "placená reklama"

    1,0000 ks    800,0000 21%    800,00    968,00 Kč

   968,00 KčCelková částka

   0,00 KčUhrazeno zálohou

   968,00 KčZbývá uhradit

Rozpis DPH uveden v měně CZK

   968,00   168,00   800,00CELKEM

   968,00   168,00   800,00základní 21 %

CelkemVýše DPHZákladSazba DPH

Faktura slouží zároveň jako dodací list. Objednáním díla (služeb nebo produktů), odběratel stvrzuje svůj souhlas s Všeobecnými obchodními

podmínkami fy REKLAMIX s.r.o., které jsou umístěny na stránkách www.reklamix.cz a tvoří nedílnou součást této faktury a stvrzuje, že se s nimi před

učiněním objednávky seznámil. Odběratel, který není spotřebitelem, vyslovuje souhlas aby případné soudní spory mezi odběratelem a dodavatelem

byly řešeny Okresním soudem v Benešově, příp. Krajským soudem v Praze a to v závislosti na věcné příslušnosti. Pro případ prodlení odběratele se

zaplacením ceny díla nebo skicovného, je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý den prodlení z ceny díla

nebo skicovného. Podpisem na této listině odběratel stvrzuje, že provedené dílo (službu, produkt) převzal a to je bez vad a v souladu s

objednávkou.

Razítko a podpis dodavateleRazítko a podpis odběratele

Vytiskl(a): Pavlína Duškováwww.reklamix.czVystavil: Pavlína Dušková

Zpracováno informačním systémem Money S4
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