
Dodavatel:

lnternet Mall, a.s.
U garáží 161111
170 00 Praha7 - Holešovice
lČo:26204967
DlČ: CZ262O4967

Doprava: GW Komfort

úhrada: čsoB
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Var.symbol (uvádějie při platbě) 5045794805
Konstantní symbol 8 Strana č.1
Faktura - daňov,ý doklad č. 5045794805

Odběratel:

itf;H#
110 00 Praha í - Nové Město
lčo:6905608í

Datum vystavenídokladu: 22.08.2019
Datum zdanitelného plnění: 22.08.2a19
Datum splatnosti: 22.08,2a19

Dodací lis| 1 137886736 Vaše Značka: 01 10613524

kód l{ázevzbož

objednáyka: 110613524

Množ§víruJ cena a iednolku cffiá @lkm céna elkém seba

1090806 HA|ER HW70 12829

Praórv

1 Ks 4,950,14 4-950,14 5.990,00 21.o%

součásti Zboži je dárek:

'1252844 White&colorpraciprášek5,25kg,dárek 1 Ks

'10007 Doruóé§íFlexi_Komfóít(Gebrůdqwei§§) 1 JV 1§4y'5 164,45 1ss,00 21,0%

lnternet Mall

1061 1 GW lnstalace spoiřebiče 1 JV 288,41 2aB,41 349,00 21,ao/"

lntemet Mall

Jž ultaeno: _6.538,00

vážený zákazníku,

U převzalého áoží si řádně Zkonlrolujte, že ie Zboží neporušené a má kompletní příslušensfi, Případné nesrowalosti neprodleně řešte (neilépe do tří dnů od přeweti zboží} bud v

má však možnosi prokázat, že se nejedná o rozpo. s kupni smlouvou.

Pokud jste Zákuník - spotřebitel {9irobek jste nekoupili na lČo) v souladu s § 'lB29 odst. 1 občanského zákoníku mále práVo bez udáni dúVodu odsloupit od smlouw do 14 dní od

přeýzetí zboži, l-]stanoveni zákoná o odstoupení od smlouvy Ve lhútě 14 dnú Však nelze chápat jako možnost bezplatného zapújčení zboží. spotřebitel V případě využiti práVa na

odstoupení od smlouvy do 14 dní od přewetí ptnění, musi prodávajícímu bež Zbytečného odkládu, nejpozději Však do 14 dnů od odstoup€ní od smlouvy \Yd3t vše, co na žkladě

toho, m jř nemúže býl !rydáno. Pokud je vmrené zbaži wškozeno jen částečně, může píodávající Uplatnit na spotřebiteli právo na náhfadu škody a Započíst wuj nárok na

Wáenou kUpní renu- ProdáVajícíie V takovém případé povinen wniklou škodu prokáZat, Podávající spotřebileli v takovém případě v.a.í jen ta}ito §niženou kupírí cenu.

V případě, že iste členem MALL PlUs, máte možiost od smlouvy odsloupil Ve lhútě do 30 dní.

Jak postupovat v připadě reklamace?

Pro Uplatnění íeklamae doporučUjeíne se obátit přímo na nejbližší autorizovaný seryis - reklamace tak bude ýyříZena nejrchlejší možnou cestou. seNis vám též pos}qÁne úplné á

odbomé infoma€ k vaší závadě, popř. vám sdělí, zda se jedná o Vadu a zda je možné ji odstran;t sVépomoci.

Seznam autorizovaných seruisnich míst naleznete V návodu pro použití, popř, V Záručním li§tu. jeli ke Zboží Vydán,

Tip: Alduálňí infolmace k zárudaím podminkám a možnosti Uplatnéni rek'amare naleznete {éž na §t.ánkáó W.mall,clrek'ama@.

V případě, že není možné Uplatnit reklamacj přímo V altorjzoyaném seryisu, Uplatněte reklamaci na adíese prodávajícího.

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

Rekapitulace DPH v CZK
Základ DPH Celkem

Sazba 21,0%

DPH zálohy 21,a%o

Celkem

5,403,00

0,00

5,403,00

1 .1 35,00

-1 .135,00

1 .1 35,00

6.538,00

_6.538,00

6.538,00

Již uhrazeno

celkem k úhradě


