Objednávka na kúpu tovaru č:..........
uzatvorená v zmysle §588 - §627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v zmysle Všeobecných obchodných podmienok zverejnené na www.nabytokke.sk/obchodne-podmienky

Objednávateľ, resp. Zákazník, resp. Spotrebiteľ, resp. Kupujúci sa rozumie v obchode registrovaná
fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku,
spracovanú systémom obchodu, alebo zaslala e-mail alebo objednala tovar osobne:
Meno: ..............................................................................................tel:..................................................
Dátum narodenia: ....................................e-mail:....................................................................................
Bydlisko: .....................................................................PSČ:................č.OP/Pass:....................................
(ďalej ako „objednávateľ“)
a
Predávajúci, prevádzkovateľ:
PARTS, s.r.o.;
www.nabytokke.sk;
sídlo: Cottbuská 6, 040 11 Košice IČO: 36212491; IČ DPH: SK2020054487
banka IBAN: SK..................................................., banka......................
štatutár:
Gabriel Olexa, tel: 0905615433, e-mail: parts@parts.sk
Prevádzka:
Priemyselná 3, 04011 Košice
oprávnená osoba / zamestnanec: .................................................tel:...........................
(ďalej ako „predávajúci“)
1. Objednávateľ si týmto objednáva a úmyslom kupiť a prevziať od predávajúceho tento tovar:
Typ: ..........................................................................................................................................................................
iné:...........................................................................................................................................................................
iné:...........................................................................................................................................................................
2. Dátum objednania

dňa:................... čas:.................hod.;

Predpokladaný dátum dodania dňa:................... čas:.................hod.
Miesto dodania:..............................................................................
3. Kúpna cena tovaru:.................Eur, slovom:.....................................
4. Rezervačná záloha (33% z kúpnej ceny) :.................Eur, slovom:.....................................
Predávajúci vydá pri prevzatí zálohy v hotovosti, resp. platby kartou, Pokladničný doklad. Zálohu je možné
zaplatiť aj bezhotostne bankovým prevodom. Objednávka sa považuje za potvrdenú až prijatím sumy v prospech
predávajúceho.
5. Záverečné ustanovenia:
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať za „tovar na objednávku“ alebo tovar v cene vyššej než 300,-EUR
uhradenie rezervačnej zálohy vo výške 33% z kúpnej ceny tovaru, resp. objednávky.
Odoslaním, podpisom Objednávky berie objednávateľ na vedomie, že predávajúci má právo potvrdiť, resp.
navrhnúť zmenu veci, či termínu alebo zamietnúť predmet Objednávky, vzhľadom na iné Objednávky prijaté skôr.
Storno poplatok za zrušenie Objednávky je vo výške 20% z ceny tovaru, maximálne však sumu 150,-Eur.
Objednávateľ vyhlasuje, že dobrovoľne a pravdivo poskytol svoje aktuálne osobné údaje predávajúcemu,
prevádzkovateľovi za účelom plnenia tejto zmluvy (GDPR ustanovenie).
Objednávka sa vyhotovuje digitálne, alebo emailom alebo písomne. Objednávateľ sa podrobne oboznámil so
Všeobecnými obchodnými podmienkami zverejnené na www.nabytokke.sk pred jej podpisom prečítal, vyjadruje
jeho slobodnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisuje.
Za Objednávateľa:
V Košiciach dňa ........................

Za Predávajúceho, prevádzkovateľa:
V Košiciach dňa ........................

Objednávateľ:

Predávajúci, resp, oprávnená osoba:

