
Zálohová faktúra

Dodávatel
Variabilný symbol 2110030210

Hollého 5
080 01 Prešov 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Odberatel

DIC: 2020449189
IC DPH: SK2020449189

Telefón
Fax

C. úctu
Banka

Poradca podnikatela, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1
ICO: 31592503

041/7053222
041/7053343
184196713/7500
CSOB

Príjemca
Císlo partnera B96 ICO: 00610992

DIC: 2020521899

Oddelenie: ekonomické

Kontakt: Ing. František Lompart
l-

Císlo obj. HA 1
Forma úhrady

-Oátur-r:ulyhotoven ia..faktúry.
Zálohová platba

25...i.2011_

Dátum splatnosti 8.2.2011

112,50 € I
3389,18 Sk)

Spolu

81,49 €
59,14 €

I Cena na úhradu

(konverzný kurz: 30,1260

1 Ks
1 Ks

Množstvo

Personálny a mzdový poradca - predplatné na rok 2011
Práca, mzdy a odmenovanie - predplatné na rok 2011

Názov tovaru

SPMP11PUBOOO
SPAM11PUBOOO
Poznámka
Cenová ponuka na obnovu predplatného - rocník 2011, zlava 20%

~kladové císlo

élslo spisu:
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~. Poradca 4.2.4~ podnikatela, spol. s r.O.
S!d!o: Mr.rtína RÁ.<usa 23A, 010 01 Žilina, SR
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PrOohy:
\ Vybavuje:

Obchodné podmienky pp (DUPP, PMPP, PaM, DUe, ZISK, UZM, VSP)
l. Predmet plnenia
1. Predmetom predaja a kúpy je produkt špecifikovaný y zálohovej faktúre

vrátane bonusoy platných v aktuálnom vydavaterskom rocníku.
2. Bonusom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sú kupujúcemu

poskytnuté na základe jeho žiadosti.
II. Rozsah platnosti
1. Zaplatením zálohovej faktúry za jeden alebo viac produktov tak, ako sú

uvedené v zálohovej faktúre, vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim
obchodno-záväzkový vztah v rozsahu predmetu plnenia uvedenom
v Clánku l. bode 1. a 2. podmienok predaja po dobu jedného
vydavaterského rocníka.

2. V prípade, že kupujúci zaplati zálohovú faktúru a v lehote do 14 dní odo
dna úhrady zálohovej faktúry písom nou formou nevznesie
u predávajúceho pripomienky k podmienkam predaja, predávajúci
považuje tento prejav slobodnej a vážnej vôle za zrozum iternú form u
vyjadrenia súhlasu s podmienkami predaja vo všetkých bodoch.

3. Oboznámenie sa s podmienkami predaja a následné zaplatenie zálohovej
faktúry nahrádza objednávku a tieto doklady sú na základe súhlasného
stanoviska oboch zúcastnených strán záväzno u objednávkou na produkty
a služby v rozsahu uvedenom v zálohovej faktúre, ktorá tvorí neoddeliternú
súcast podmienok predaja.

III. Cenové. platobné a dodacie podmienky
1. Cena produktu sa stanovuje za dodanie kompletného rocnika a je

vyberaná od kupujúceho za základe zálohovej faktúry jednorazovo formou
zaplatenia celej kúpnej ceny vrátane dane z pridanej hodnoty. Náklady
spojené s dodaním všetkých císiel produktov zaplatených kupujúcim,
vrátane bonusov platných pre kupujúceho, znáša v plnom rozsahu
predávajúci.

3. Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom lak, aby nedošlo k jeho
poškodeniu pocas prepravy.

IV. Práva a povinnosti zúCastnených strán
1. Predávajúci sa po zaplatení zálohovej faktúry zaväzuje:

• dodávat produkt v objednanom množstve, nepoškodenom stave
a cene uvedenej na zálohovej faktúre.

• dodržiavat podm ienky predaja.
2. Kupujúci sa po zaplatení zálohovej faktúry zaväzuje:

• preberat objednaný a zaplatený produkt zasielaný predávajúcim
v dohodnutom množstve a pocas celého dohodnutéhO obdobia,

• inform ovat predávajúceho o všetkých dôležitých skutocnostiach
súvisiacich s realizáciou predaja a kúpy produktu (najmä o zmene
obchodného mena, sídla a miesta podnikania, právnej formy
podnikania, ICO, ukoncenia výkonu podnikaterskej cinnosti, zmeny
cisla pre telefonický kontakt. e-m aiIu),

• v prípade nedodania zaplatené ho tovaru oznámit túto skutocnost
predávajúcem u.

• dodržiavat podm ienky predaja.
V. Zodpovednost za vady a reklamácie
1. Predávajúci a kupujúci sa budú riadit ust. § 422 a nasl. zákona císlo

513/1991 Zb. v zneni neskorších zmien a doplnkov (dalej len
_Obchodný zákonník-l. ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za
va dy.

2. Vady predmetu kúpy bude kupujúci reklamovat písomne
u predávajúceho bezodkladne potom, co vady zistil. Predávajúci je
povinný reklamáciu vybavit v lehote do 30 dní odo dna jej prevzatia ..

VI. ZávereCné ustanovenia
1. Tieto podmienky predaja tvoria neoddelitefnú súcast zálohovej

faktúry zaslanej kupujúcemu.
2. Obchodno-záväzkový vztah medzi predávajúcim a kupujúcim sa

riadi ustanoveniam i Obchodného zákonnika.

Spolocnost je zapísaná v Obchodnom regístri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka c. 1408/L
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