Dodavatel:

Internet Mall, a.s.
U garáží 1611/1
170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 26204967
DIČ: CZ26204967

1128857878

FIK:
BKP:
Datum evidování tržby:
Kód

5034245440
Strana č.1

Faktura - daňový doklad č.

5034245440

Odběratel:
Miloslav Plucha
Víchová nad Jizerou 149
512 41 Víchová nad Jizerou

Datum vystavení dokladu:
Datum zdanitelného plnění:
Datum splatnosti:

Doprava: IN TIME
Úhrada: Platba při převzetí

Dodací list:

Var.symbol (uvádějte při platbě)
Konstantní symbol 8

Vaše značka:

Objednávka:

102506217

9ced8e1b-b370-4e26-8f2c-4d55e4f54f9d-05

Režim:

Běžný

4161260A-A15545B6-6AE169B3-179F0F48-0E689D00

Provozovna:

000011

04.06.2018 07:47:07

Pokladna:

00

Název zboží

0102506217

Množství/MJ

Cena za jednotku

Cena celkem

Cena celkem

bez DPH

bez DPH

s DPH

DPH

1 KS

3.604,76

3.604,76

4.362,00

21,0%

1 JV

81,81

81,81

99,00

21,0%

1 JV

33,06

33,06

40,00

21,0%

zboží
969108

05.06.2018
05.06.2018
05.06.2018

EINHELL GE-HH 18

Sazba

Teleskopické nůžky
10027

Zásilka INTIME
Internet Mall

10100

Dobírka
Internet Mall

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba 21,0%
Celkem
Celkem k úhradě

Základ

DPH

Celkem

3.719,63

781,37

4.501,00

3.719,63

781,37

4.501,00
4.501,00

Jedná se o duplikát EET účtenky. EET účtenka Vám byla zaslána emailem.
Vážený zákazníku,
u převzatého zboží si řádně zkontrolujte, že je zboží neporušené a má kompletní příslušenství. Případné nesrovnalosti neprodleně řešte (nejlépe do tří dnů od převzetí zboží) buď v
kterékoliv z našich poboček nebo na naší zákaznické lince. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží Vás nezbavuje práva věc reklamovat, Internet Mall
má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
Pokud jste zákazník - spotřebitel (výrobek jste nekoupili na IČO) v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od
převzetí zboží. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na
odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě
kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu
toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na
vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
V případě, že jste členem MALL Plus, máte možnost od smlouvy odstoupit ve lhůtě do 30 dní.

Jak postupovat v případě reklamace?
Pro uplatnění reklamace doporučujeme se obrátit přímo na nejbližší autorizovaný servis - reklamace tak bude vyřízena nejrychlejší možnou cestou. Servis vám též poskytne úplné a
odborné informace k vaší závadě, popř. vám sdělí, zda se jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí.
Seznam autorizovaných servisních míst naleznete v návodu pro použití, popř. v záručním listu, je-li ke zboží vydán.
Tip: Aktuální informace k záručním podmínkám a možnosti uplatnění reklamace naleznete též na stránkách www.mall.cz/reklamace.
V případě, že není možné uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisu, uplatněte reklamaci na adrese prodávajícího.

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8501.
Číslo účtu: 2064330104/2600

