
 

 

Objednávka číslo: 42189586 
 

   
 

 

 

 
Aktuálny stav objednávky č. 42189586 

 

Môj účet » 

 

 
 
Prajeme pekný, 
 
ďakujeme za Vašu objednávku. 
 
Náš grafik Vás kontaktuje najneskôr do 2 hodín v rámci nášho pracovného času (PO-PIA 9:00-
18:00). Následne spolu s ním navrhnete dizajn podľa Vašich požiadavok. 
V prípade, že by sa tak nestalo, prosím kontaktujte nás telefonicky na 02/32 11 30 70. 

 
Ďakujeme, tešíme sa na našu bezproblémovú spoluprácu. 

Objednávka č. 42189586  
 
Pozorne si skontrolujte fakturačné údaje aj preklepy v nich. Po vyhotovení faktúry ich už nebude 
možné meniť. Ak požadujete zmenu, napíšte na info@exprestlac.sk.  

Dodávateľ 
Fakturačné 
údaje 

Dodacie údaje 

ExpresTlač 
Projects, s. r. o. 
www.expresTlac.sk  
Prevádzka: Kopcianska 15 
Sídlo firmy: Jána Stanislava 
24  
84105 Bratislava  
Slovakia 

Obec Močenok 
Sv. Gorazda 
629/82 
Močenok 
95131 
IČO:00308439 
IČ DPH: 

Obec Močenok 
Sv. Gorazda 
629/82 
95131 
Močenok 

Dátum zadania 
objednávky: 

22.1.2018 12:24 
 

Predpokladaný dátum 
dodania: 

24.1.2018 
 

 

Rekapitulácia objednávky 

Názov 
produktu 

Počet 
kusov 

Celková 
cena bez 
DPH 

Celková 
cena s DPH 

Nálepky, 
samolepky 

150 
28,47 € (0,19 
€/ks) 

34,16 € 

Doprava:  
UPS 
kuriér 

2,49 € 2,99 € 

Spôsob 
platby:  

Dobierka 0,83 € 1,00 € 

Spolu: 31,79 € 38,15 € 
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Podľa § 7 zákona č. 102 z roku 2014 spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: 
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru 
alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa 
b) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ 
vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy 
po úplnom poskytnutí služby. 

   

 

 
 
Čo bude nasledovať: 

 1. Ak bude Vaša grafika v poriadku, ihneď začneme s realizáciou objednávky. 
2. Ak nebude Vaša grafika dostatočne kvalitná pre tlač alebo bude vykazovať iné nedostatky, opravíme ju 
a pošleme Vám ešte na schválenie pred tlačou. Termín dodania sa ale predlžuje. 
 
Ďalší postup objednávky až po jej doručenie k Vám, si môžete pozrieť tu:  

Prehľad postupu objednávky od zadania po doručenie 

  

 

 

  

http://www.exprestlac.sk/ako-to-funguje

