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Ďakujem e za objednávku

Dobqý deň Lucia,

Ďakujeme za Vašu objednávku. Veríme, že z našich produktov budete mať radost',

Na trhu pósobíme viac ako desať rokov. Naše produkty používajú denne tisícky,

spokojných užívatel'ov. Sme radi, že ajYy sa stanete našim partnerom, Vážime si

to,

Ak ste sa rozhodli pre platbu vopred bankovým prevodom, Vaša objednávka bude

pozastavená, kým Vaša platba nebude pripísaná na náš účet. Preto Vás prosíme,

aby ste platbu odoslali priamo na náš bankový účet
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Fwd: Lacneskrine.sk: Potvrdenie objednávlg od 16. jula2021,

SK1 1 02000000002489520851 . Pre tahšiu identifikáciu ako variabilný symbol

uved'te, prosím, ěíslo Vašej objednávky 12687. Po prijatí Vašej platby Vás bude

kontaktovat'naša kolegyňa, aby Vás informovala o dátume dodania a

sanozrejme, pošleme Vám aj faktúru,

Pri platbe kartou Vás tiež budeme kontaktovat' ihned' po pripísaní Vašej platby na

náš účet,

V prípade, že ste sa rozhodli pre platbu bankovým prevodom po dodávke
objednaného tovaru, kolegyňa Vás bude kontaktovat'po kontrole Vašej platobnej

disciplíny. Móže sa stat', že Vám túto možnost' nakoniec nevieme ponúknuť.

Kontrola prebieha alyčajne do 24 hodín.

P. Lucia ešte raz Vám d'akujeme za Vašu objednávku, nižšie móžete vidieť jej

rekapituláciu,

Prajem Vám príjemný aryšok dňa!

Bankové údaje

. Banka: VUB

. lBAN: SK1102000000002489520851

. BlC: SUBASKBX

[Objednávl<a #12§87l (16. júla 2021|

Množstvo Cena

]

:

2190,00 €

Produkt

#O3MlNl4| 4-dverová
kovová šatníková skriňa
delená, 1800/600/500
mm

Zámkyl
#03 LocK lN 

I

Standardný bezpečnostný
zámokdo šatníkových
skríň

Medzisúčet:

Doručenie:

20%z

Spósob p!atby:

Medzisúčet: 0,00 €

2190,00 €

15,00 € cez Kuriér -
tovar do 10 dní

441,00 €

Platba vopred
bankovým

15

60



,sk: Potvrdenie objednávky od 1,6, júla2027

Produkt

Cena spolu:

Poznánrka:

M nožstvo

!}oclacia aclres*

Cena

prevodom

2646,00 €

ziadame o dodanie
tovaru v termíne od
9,B.2021 do
20,B.2021

Y_,

Faktunačná adresa

Súkromné gymnázíum,
Oravská 11,Žitina Oravská 11

01001 Žilina
Oravská 11

01001 Žitina
Ďo: srao$24
DtČ: 2021566074
89J1_3!§_3A5
ssetg"(.!gqgg,g!
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Tešíme sa na skoré vybavenie vašejobjednávky.
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