OBJEDNÁVKA Č. 09/2017

Dodávateľ:
PUBLISHING HOUSE, a.s.
Jána Milca 6
010 01 Žilina

Objednávka zo dňa: 01.03.2017

Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
4040374304/3100
IBAN:
SK6231000000004040374304

p - 982

Druh
inzercie

Por. číslo

Objednávateľ týmto podľa § 71 ods. 1 písm. b) zák.
222/2004 Z.z. súhlasí/nesúhlasí (nehodiace škrtnite)
s doručovaním faktúr a predfaktúr v súvislosti
s obchodným prípadom na základe tejto objednávky
elektronicky, niektorým zo spôsobov upravených
v § 71 ods. 3 zák. č. 22/2004 Z.z.
Dodávateľ odosiela faktúry z e-mailovej adresy:
sladekova@zilinskyvecernik.sk
Na doručovanie elektronických faktúr bude slúžiť
elektronická adresa objednávateľa:
e-mail:

p

Názov inzercie

Žilina Invest, s.r.o.

tel.: +421 917 716 100, e-mail: hulinova@zilinskyvecernik.sk

Objednávateľ:
Žilina Invest, s.r.o.
Námestie komunizmu č.1
Žilina, 011 31
IČO: 36416754
DIČ:2021802805

Rozmer
inzercie

Číslo inzercie:

1.

IČO: 464 959 59
IČ DPH: SK 2820016078

Číslo
vydania
novín

158x54

č. 10

Dátum
uverejnenia

7.3.2017

Cena bez DPH

400,00 €

2.
3.
Poznámky:

Celková cena bez DPH

400,00 €
80,00 €

DPH 20%
Celková cena s DPH

480,00 €

Objednávku vystavil:
Jana Hulinová
.......................................................
pečiatka a podpis
Podpísaná objednávka sa považuje za záväznú a stáva sa zmluvou. Dodávateľ neskúma interné podpisové práva objednávateľa a
neskúma či podpísaná osoba je oprávnená k podpísaniu zmluvy.
1.)Dohodnutou sumou sa rozumie cena s DPH a pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak je objednávateľ povinný faktúru uhradiť do 7 dní
odo dňa vystavenia faktúry či predfaktúry.
2.) Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, je dodávateľ oprávnený fakturovať zmluvný úrok vo výške 0,05% za každý deň
omeškania. V prípade neuhradenia faktúry do 120 dní po lehote splatnosti je vydavateľ oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu vo výške
500€. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti bude znášať všetky náklady, súvisiace so súdnym i
mimosúdnym vymáhaním.
3.) Záväznú objednávku na viac po sebe idúcich opakovaní vypisuje objednávateľ vždy samostatne na každé opakovanie a dodávateľ
vystavuje faktúru raz týždenne po uverejnení inzercie.
4.) V prípade, že objednávateľ do uzávierky nedodá podklady na zverejnenie inzerátu, uhradí vydavateľovi 100% dohodnutej sumy podľa
záväznej objednávky.
5.) Uzávierka pre príjem podkladov je v stredu do 18:00 hod. .
6.) Dodávateľ si vyhradzuje právo vykonať zmeny alebo odmietnuť uverejnenie v prípade, že inzerát odporuje morálnym zásadám.

