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Od: "E-SHOP - zaclony.sk" <info@zaclony.sk>
Komu: "Zlata Metonová" <metonova@pobox.sk>
Predmet: Prijatie Vašej objednávky číslo 3798
Dátum: 07. 02. 2018 09:24
Veľkosť: 267 kB
Prílohy: Vseobecne_obchodne_podmienky.pdf

Dobrý deň p.Metonová,

ďakujeme Vám za Vašu objednávku.

Vaša objednávka bola úspešne zaevidovaná pod číslom 3798 .

V následujúcom e-maili Vám potvrdíme dostupnosť tovaru a presný termín dodania.

V prípade súčasných objednávok v ďalších našich e-shopoch (www.koberce.sk,
www.dobrymatrac.sk), budú Vaše objednávky spojené a budeme Vám účtovať najvýhodnejšiu
kombináciu ceny za dopravu. 

Pokiaľ je objednávka evidovaná v stave NOVÁ, prípadne SPRACOVÁVA SA, môžete objednávku
stornovať e-mailom, alebo telefonicky.

Ak ste si zvolili platbu prevodom, počkajte na faktúru a následne nám prostriedky poukážte na účet na
základe faktúry, ktorú Vám pošleme e-mailom.

Tovar bude expedovaný hneď po pripísaní platby na náš účet.

PLATBU REALIZUJTE AŽ NA ZÁKLADE ZASLANEJ FAKTÚRY
 
 
Ak ste si zvolili možnosť dobierky, tovar uhradíte priamo pri preberaní kuriérovi.

Náležitosti Vašej objednávky:

Objednávka číslo: 3798
Kontaktné údaje
Meno Zlata 

Priezvisko Metonová 

Firma Stredná odborná škola rozvoja vidieka 

Adresa Nám. Sv. Štefana 1533/3
 92901 Dunajská Streda

 Slovensko

IČO 00162329 

DIČ 2020365633 

IčDPH  

Telefón 0911655272 

Email metonova@pobox.sk 

Poznámka  
Adresa doručenia
Adresa Stredná odborná škola rozvoja vidieka
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Zlata Metonová
 Nám. Sv. Štefana 1533/3

 92901 Dunajská Streda
 Slovensko

Spôsob dodania tovaru
Doručenie kuriérom 4€

Spôsob platby za tovar
Platba na predfaktúru prevodom na účet bez príplatku

Objednaný tovar
Produkt MnožstvoJednotková cenaCena celkom
Háčiky - Biela koľajnica
Objednávkové číslo: 

 Poznámka k objednávke:

5 bal 1,90€ 9,50€

Celková cena k úhrade
Objednaný tovar 9,50€

Príplatok za spôsob doručenia 4€

Príplatok za spôsob platby bez príplatku

K úhrade 13,50€

Ceny sú uvedené s DPH.

Prajeme Vám pekný zvyšok dňa.

Tento e-mail slúži ako potvrdenie zaevidovania objednávky.
 

Vašu objednávku môžete stornovať kedykoľvek aj bez udania dôvodu, najneskôr však do 15 dní od
prevzatia tovaru.

 Storno je potrebné ohlásiť e-mailom na info@zaclony.sk.
 

Formulár na vrátenie už prevzatého tovaru resp. na jeho výmenu nájdete na
 http://www.zaclony.sk/o-stranke/vratenie-a-vymena-tovaru/

 
Vrátenie alebo výmena tovaru bez udania dôvodu sa vzťahuje na kusový, neupravovaný tovar.

 Tovar upravovaný na mieru nie je možné vráťiť ani vymeniť bez udania dôvodu.
 

Pre akékoľvek informácie ohľadom Vašej objednávky nás prosím kontaktujte na:
 

e-mail: info@zaclony.sk
 

Sme Vám k dispozícii v pracovné dni medzi 9:00 - 17:00
 

 


