
Faktúra č.: 168518715
Variabilný symbol:

Dátum vystavenia: 03.05.2018

Dátum vzniku daň. povinnosti: 03.05.2018

Dátum splatnosti: 06.05.2018

Dodávateľ:

Einsteinova 18

85102 BRATISLAVA

SLOVAKIA

Banka:

Zapísaný v OR Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: SA, vložka č 3337/B

Tel.: 0800 140 055 (volanie zdarma)

IČO:

IČ DPH: SK7020001021

Číslo objednávky:

Spôsob dodania:

Spôsob úhrady:

Odberateľ:

Stredná odborná škola RV s VJM

IČO: 00162329

Nám. Sv. Štefana 1533/3

92901 DUNAJSKÁ STREDA

SLOVAKIA

Dodacia adresa:

Stredná odborná škola RV s VJM

Nám. Sv. Štefana 1533/3

92901 DUNAJSKÁ STREDA

SLOVAKIA

ORIGINÁL

Muziker, a.s.

ES182518462

168615386 

UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a.s., pobocka zahranicnej 

banky

Tel.: +421911655272

Kontakt: +421911655272

35840773 DIČ: 2021680991

DIČ:  2020365633

IBAN:

SWIFT:

SK0511110000001200282000

UNCRSKBX

Zlata Metonová

Kuriér DHL

Bankový prevod

      Int.kód Značka Počet

Cena za MJ 

bez DPH

Celkom bez DPH %DPH Celkom s DPH

NP2X  11,20€ 20 9,33€2,33€ 4 ksNeutrik

 NEUTRIK profesionálny káblovy samec Jack mono 6,3mm, poniklované kontakty, niklové telo konektora, ideálny konektor pre 

gitaristov, nová dizajnová séria konektora

B-BOFORSM  12,16€ 20 10,13€0,63€ 16 mBespeco

 kábel: Nesymetrický nástrojový kábel, farba čierna, uvedená cena platí za 1 m kábla

WMS40MINI2-VOC-SET-SET  168,00€ 20 140,01€140,00€ 1 AKG

 Bezdrôtový mikrofónový SET obsahujúci dva vysielače(mikrofóny) a jeden spoločný prijímač s nezávislými symetrickými 

výstupmi a nezávislou reguláciou hlasitosti pre každý kanál. Set je vhodný pre začínajúce a stredne pokročilé vokálne dvojice. 

WMS40MINI2-VOC-D-US45A-C  0,00€ 20 0,00€0,00 1 ksAKG

 Ručný bezdrôtový systém zo série WMS40, ktorý je skutočným "plug'n'play" bezdrôtovým riešením a poskytuje krištáľovo 

čistý zvuk. Systém zahŕňa stacionárny prijímač SR40 Mini DUAL a dva prenosné ručné vysielače HT40 Mini s kapsulou 

AP-3617  0,00€ 20 0,00€0,00 2 ksLEWITZ

 Stojan pre mikrofón s nastaviteľným ramenom a výškou. Stojan má plastové spojky a je plne skladací. Základňu tvoria tri 

nožičky s pogumovaným koncom pre minimalizovanie šmyku. Stojan je možné nastavovať vo výškovom rozpätí 90 - 160 cm, 
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ORIGINÁL

Variabilný symbol:

168518715Faktúra č.:
168615386 

      Int.kód Značka Počet

Cena za MJ 

bez DPH

Celkom bez DPH %DPH Celkom s DPH

SMX  0,00€ 20 0,00€0,00 2 ksBespeco

 príslušenstvo, mikrofónové: Držiak na mikrofón s priemerom 22 - 26 mm, 

vyrobený z tvrdenej gumy, určený na pripevnenie k mikrofónovému stojanu.

GUITARWIPCLOTH  0,00€ 20 0,00€0,00 1 ksMuziker

 Multifunkčná leštiaca handrička. Okamžite odstráni mastnotu a prach z akéhokoľvek hladkého lesklého povrchu. Dá sa preto 

využiť nielen na vyčistenie gitary, ale aj odstránenie odtlačkov prstov a nečistôt z mobilu, okuliarov, obrazovky počítača, 

Celková suma bez DPH:  159,47€

Zľava (0.00 %)

Preddavok:  191,36€

Prepravné bez DPH:

Zaokrúhlenie:

DPH:

K úhrade zostáva:  0,00 €

Faktúra už bola uhradená.

Rozdelenie DPH

Sadzba Základ DPH Celkom

 20% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rozpis záloh

CelkomDPHZákladDoklad č.

159,47  € 191,36 € 31,89 €  168100118

191,36 € 31,89 € 159,47 € 

Prevzal:

Doklad vystavil: Šimon Franko Dňa:

Poznámka:

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa 

prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné 

povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar 

rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v 

rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za 

akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar so zníženou hodnotou, ktorý je 

používaný, poškodený alebo neúplný, vráti dodávateľ spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú 

v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o 

hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu 

opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v zákonnej lehote 15 dní.

 

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného 

osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,

a) poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na 

odstúpenie od zmluvy,

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej 

predmetom sú:

c) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého 

výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu, ak 

prebehla jeho inštalácia.
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