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PODMIENKY AKCEPTÁCIE OBJEDNÁVOK
(Potvrdenie objednávky)
pre súkromné osoby
Vašu objednávku na tovar POLOŽKA 1, POLOŽKA 2,

POLOŽKA 3, POLOŽKA 4, POLOŽKA 5, POLOŽKA 6
v celkovej hodnote 650 EUR s DPH zo dňa 06 . 10 . 2014
potvrdzujeme za nasledovných podmienok:
1. Za objednávku sa považuje dohoda, ktorá bola zrealizovaná medzi Objednávateľom a
spoločnosťou ZANZI s.r.o., Haniska 429, 044 57 Haniska, IČO: 36217441 DIČ:
2021699372 IČ DPH: SK7020000515 (ďalej len „Dodávateľ”) osobným stretnutím,
telefonicky alebo písomnou formou (napr. e-mail, listová zásielka).
2. Platba za objednaný tovar: úhrada kúpnej ceny v hotovosti alebo platobnou kartou pri
odbere tovaru, alebo zálohová platba na základe riadne vystavenej zálohovej faktúry.
3. Celková cena za objednaný tovar musí byť uhradená najneskôr do dátumu splatnosti
zálohovej faktúry.
4. Po úplnej úhrade zálohovej faktúry do dátumu splatnosti tovar bude dodaný
Objednávateľovi do 7-mich pracovných dní dohodnutým spôsobom (osobný odber alebo
dovoz na určenú adresu).
5. V prípade zrušenia objednávky zo strany Objednávateľa pred dodaním tovaru, resp.
pred splatnosťou zálohovej faktúry, Objednávateľ má nárok na vrátenie zaplatenej čiastky
(uhradená čiastka do dňa zrušenia objednávky) v plnej výške za administratívny poplatok
10,00 (Desať) EUR s DPH. Objednávateľ je povinný informovať Dodávateľa o zrušení
objednávky osobne na prevádzke Dodávateľa alebo písomnou formou najneskôr 3
pracovné dni pred dodaním tovaru.
6. V prípade, že Odberateľ neuhradí celkovú cenu za tovar do dátumu splatnosti (uvedený
na zálohovej faktúre), Dodávateľ môže zrušiť objednávku. V takom prípade Objednávateľ
má nárok na vrátenie zaplatenej čiastky v plnej výške (počíta sa čiastka, ktorá bola
uhradená do dňa zrušenia objednávky) za administratívny poplatok 10,00 (Desať) EUR s
DPH.
Administratívny poplatok bude odpočítaný zo zaplatenej čiastky. Po zrušení objednávky
Odjednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi svoje číslo účtu (IBAN + SWIFT kód).
Zaplatená čiastka nemôže byť vrátena Objednávateľovi v hotovosti!
Ďakujeme za pochopenie!
V Haniske, dňa 06.10.2014.
Tieto podmienky sú platné do odvolania. Aktuálne "PODMIENKY AKCEPTÁCIE OBJEDNÁVOK" nájdete aj
na našich internetových stránkach na adrese www.zanzi.sk

