
GastroRex, s.r.o.

Mlynské Luhy 80

821 05   Bratislava II

IBAN/SWIFT: SK80 0900 0000 0001 7329 7017 / GIBASKBX

DIČ: 2020256172     IČ DPH: SK2020256172

Zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I

oddiel: Sro, vložka číslo: 21235/B 

Objednané dňa: 

Spôsob dopravy:           

Forma úhrady: p.p.      

FAKTÚRA č. 1191995   

Konštantný symbol:         

Odberateľ:

Námestie sv. Štefana 1533/3   

Daňová povinnosť:

Dátum dodania: 

19.12.2019

Dodací list č.: V9103250  

Dátum splatnosti: 

Dátum vyhotovenia:

26.12.2019

19.12.2019

Stredisko: 1     Zákazka: 0              

Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím

jazykom maďarským                                 

Dodávateľ:

Fakturujeme Vám MJPočet Zľava%DPHCena MJ Celkom 

Tel.:                               Fax:                               

DIČ: 2020365633           IČ DPH:               

929 38 Dunajská Streda               

Stoj.sprcha s bat. R0101020114 10,00%179,00 20% 386,64ks 2,000

Doprava a montáž 2 sprch 85,00 20% 102,00ks 1,000

35,80Zľava za položky celkom

488,64Celkom k úhrade  EUR

CelkomDPHZáklad DPHRozpis DPH

488,6481,44407,20V sadzbe 20%

Súčet 488,6481,44407,20

Faktúra (dodací list)  nahrádza v zmysle Obchodného zákonníka kúpnu zmluvu.

Obchodné podmienky sa riadia a sú v zmysle Obchodného zakonníka Slovenskej republiky.

Odberateľ-podnikateľ prehlasuje, že tovar uvedený na tomto daňovom doklade kupuje pre účely podnikania.

Odberateľ potvrdzuje, že  tovar uvedený na tomto doklade prevzal úplný a nepoškodený.

Dĺžka záručnej doby je jeden rok, na náhradný diel pol roka. Podmienkou uznania záruky je odborná montáž 

tovaru servisnou organizáciou spoločnosti GastroRex s.r.o. Ak je v zmluve alebo v záručnom vyhláseni-záručnom liste

predávajuceho uvedená odlišná záručná doba,platí táto doba.Tovar zostáva až do úplneho zaplatenia majetkom dodávateľa,

to jest firmy GastroRex s.r.o., IČO:35783052 Odberateľ podpisom tejto faktúry alebo dodacieho lista vyjadruje svoj súhlas 

s obchodnými podmienkami a považuje ich za záväzné.

GastroRex s.r.o. spracováva osobné údaje, pokiaľ sú uvedené na doklade (meno SZČO, 

meno zodpovednej osoby za firmu, adresa, mail, telefónny kontakt) pre zmluvné a administratívne účely

potrebné pre podnikanie a po nevyhnutne potrebnú dobu v súlade so Zákonom o účtovníctve, DPH

a ďalších relevantných nariadení a vyhlášok . Subjekt osobných údajov má právo najmä na prístup

ku svojim osobným údajom, ich opravu, výmaz, obmedzenie spracovania a právo vzniesť námietku proti spracovaniu, 

podať sťažnosť u dozorného orgánu.Spracúvanie sa riadi nariadením EPaR EÚ č.2016/679 a zákonom SR 18/2018

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

ODBERATEĽ:

===========                                                                                                                                                

#YC110097-16, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Telefón: 02/43 63 88 46        Fax: 02/53 41 41 08

Vystavil: Nast./Program/Uživ.                   E-mail: gastrorex@gastrorex.sk


