
Faktura - daňový doklad č.: 178509776
Variabilní symbol:

Datum vystavení: 13.03.2018

Datum uskutečnění plnění: 13.03.2018

Datum splatnosti: 27.03.2018

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: 71339698

Řehořova 943/19

13000 PRAHA 3

CZECH REPUBLIC

Dodací adresa:

Česká pirátská strana

Řepčinská 77

77900 OLOMOUC

CZECH REPUBLIC

ORIGINÁL

Muziker, a.s.

ES180237208

178509776

VUB, a.s. pobočka Praha

107-1159011101/6700

Tel.: +420731464910

Kontakt: +420731464910

35840773

IBAN:

SWIFT:

CZ2267000001071159011101

SUBACZPP

Miloš Zmeškal

Kurýr DHL/PPL

Dobírka

      Int.kód Značka Počet

Cena za MJ 

bez DPH

Celkem bez DPH %DPH Celkem s DPH

EPM6  4 810,00Kč 21 3 975,21Kč3 975,21Kč 1 Soundcraft

 Soundcraft EPM6, Mixážní pult EPM série, 10 kanálů, 6x mikrofonní vstup, 2x stereo linkový vstup, 3 pásmový EQ s laditelnými 

středy, 2x Aux, špičkové mikrofonní předzesilovače, sluchátkový výstup

ECO-2X2-HHD-1  4 790,00Kč 21 3 958,68Kč3 958,68Kč 1 ksLD Systems

 Bezdrátový systém se dvěma ručními dynamickými mikrofony. Disponuje 2 kanály a frekvencí 863,1 a 864,5 MHz. Jednotlivé 

části: Dynamický mikrofon: Disponuje kardioidní charakteristikou, frekvenční odezvou 60 Hz, frekvenčním rozsahem: 863,1 a 

ECO-16-BPL  3 790,00Kč 21 3 132,23Kč3 132,23Kč 1 ksLD Systems

 Bezdrátový systém s bodypack vysílačem a lavalier mikrofonem. Disponuje 16 kanály a UHF frekvencí 863 - 865 MHz. 

Jednotlivé části: Lavalier: Disponuje kardioidní charakteristikou, frekvenční odezvou 20 Hz, nominální impedancí 680 Ohm, 5V 

GUITARWIPCLOTH  0,00Kč 21 0,00Kč0,00Kč 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 
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ORIGINÁL

Variabilní symbol:

178509776Faktura - daňový doklad č.:
178509776

      Int.kód Značka Počet

Cena za MJ 

bez DPH

Celkem bez DPH %DPH Celkem s DPH

Celkem bez DPH:  11 066,12Kč

Sleva (0.00 %)

Záloha:

Přepravné bez DPH:

Zaokrouhlení:

DPH:  2 323,88Kč

Celkem k úhradě:  13 390,00 Kč

Kurs dokladu: 1 EUR = 25.45 CZK

Rozpis DPH

Sazba Základ DPH Celkem

 21% 11 066,12 Kč 2 323,88 Kč 13 390,00 Kč

11 066,12 Kč 2 323,88 Kč 13 390,00 Kč

Převzal:

Vystavil: Barbora Mikulášková 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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