
FAKTÚRA ZÁLOHOVÁ 15~
RAAB IE,
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IČO: 35908718
DIČ: 2021907492

IČ DPH: SK2021907492
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská 84
821 02 Bratislava
e-mail: aboesraabe.sk

tel.: 02/32 661850-53
fax: 02/52 444915

www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:---.

o 4 ·04- 2012
Podacie Č. elS!\.) 51:'>:;J'

IČ DPH:
61..1/17- V,!~ô'A...j6

Odberateľ;
Základná škola
Mgr. Motúzová Jarmila
Školská 295
049 32 Štítnik

35543604 DIČ: 2021644350IČ

Dátum vystavenia: 27.03.2012

Prílohy:

Dátum splatnosti:

Expedičná firma:

Distrib: RAABE/Krasňanský
P.O. BOX 148
909 01 Skalica 1

Druh
tovaru

Dátum dodania
tovaru:

cena za jed n.
bez DPH

počet
ks

Dokumentácia základnej školy - ZO

Náklady oa poštovné _ .~

Náklady na balné

cena DPH cena
bez DPH s DPH

68.182 10% 75.00

1.455 10% 1.60
1.409 10% 1.55

78.15 EURSuma celkom

Ak sa rozhodnete publikáciu zakúpiť, uhraďte do termínu splatnosti kúpnu cenu v plnej výške na základe zálohovej faktúry. Jej úhradou vzniká kúpna zmluva
o kúpe publikácie, ďalej uvedených aktualizácii dodaných počas trvania účasti v aktualizačnomservise a na Vás prechádza vlastnícke právo k publikácii. Ak sa
rozhodnete publikáciu nezakúpit, ste povinný ju nepoškodenú v rovnakej lehote vrátiť Nakladatel'stvu.

Zaplatením publikácie sa stávate účastníkom pravidelného aktualizačného servisu na dobu 12 mesiacov. Vaša účasť v aktualizačnorn servise sa predlžuje
automaticky o ďalší rok, pokiaľ svoju účast písomne nezrušíte najneskôr 6 týždňov pred ukončením Vášho ročného aktualízačného obdobia (ročné aktualizačné
obdobie sa začína zakúpením publikácie). Fakturovaná suma nezahŕňa cenu aktualizácii,

V prípade, ak publikáciu nezašlete späť Nakladatelstvu bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia, vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami.
Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali Vaše osobné a obchodné údaje na účely marketingového prieskumu a zasíelanla ponúk výrobkov a služieb. Kompletné
znenie obchodných podmienok a ceny súvisiace s kúpou publikácie a aktualizačného servisu nájdete na wwwraabe.sk pri danom produkte.

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/8 zo dňa 30. 11.2004.

Doklad vyhotovil: Levická Jarka
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