Zákazka č.: 169647605
Variabilný symbol: 169647605
ORIGINÁL

Dodávateľ:
Muziker, a.s.
Einsteinova 18
851 01 BRATISLAVA
SLOVAKIA

Banka: UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., pobocka
zahranicnej banky
IBAN: SK0511110000001200282000
SWIFT: UNCRSKBX

0800 140 055 (volanie zdarma)
35840773
DIČ:
2021680991
SK7020001021
EY190178581
Kuriér DHL
Bankový prevod

Dátum dodávky:

Dodacia adresa:

Námestie obetí komunizmu 1
01001 ŽILINA
SLOVAKIA
Kontakt:
Tel.:

Odberateľ:
Mesto Žilina

18.10.2019
18.10.2019
18.10.2019

Mesto Žilina

Zapísaný v OR Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: SA, vložka č 3337/B

Tel.:
IČO:
IČ DPH:
Číslo objednávky:
Spôsob dodania:
Spôsob úhrady:

Dátum vystavenia:
Dátum vzniku daň. povinnosti:

+421 41/706 32 20
+421 41/706 32 20

Námestie obetí komunizmu 1
01001 ŽILINA
SLOVAKIA

Int.kód

Značka

Počet

Cena za MJ
bez DPH

Celkom bez
DPH

%DPH

Celkom s DPH

PA300-SET-2
Korg
524,16€
20
1
524,17€
HLAVNÝ OBRÁZOK SETU JE ILUSTRAČNÝ ! - SET s príslušenstvom za zvýhodnenú cenu. Príslušenstvo a
spotrebný materiál budete aj tak skôr, či neskôr potrebovať. Ak si ho vyberiete hneď, môžete ušetriť veľa peňazí

629,00€

PA300
Korg
0,00€
20
1 ks
0,00
Keyboard-aranžér, 61 dynamických kláves. Cez 310 prednastavených štýlov, každý obsahuje 3 x Intro/Ending ,
4 variácie a 4 Fill In + Break, plus 8 Favorite a User bank pre uloženie obľúbených štýlov. Vylepšený režim

0,00€

DF003
Soundking
0,00€
20
1 ks
0,00
Hliníkový klávesový stojan v tvare písmena X, vhodný pre všetky bežné typy keyboardov. Pogumované
kontaktné plochy. Nastaviteľná výška v rozsahu 340-980 mm, maximálna záťaž 20 kg. Čierna farba.

0,00€

SC-PA600
0,00€
20
Korg
1 ks
0,00
Mäkký obal pre klávesy Korg Pa900, Pa600, PA700 a Pa300. Disponuje popruhmi pre nosenie na chrbte aj v
ruke. Na prednej strane obsahuje prídavné vrecko pre káble a iné doplnky. Produkt je vyhotovený v čiernom

0,00€

HD681
Superlux
0,00€
20
1 ks
0,00
Slúchadlá zo série HD681 ponúkajú až 3 osobitné zvukové profily, každý s vlastným charakterom, HD681
disponujú sýtymi a bohatými basovými frekvenciami a zvukom vytvárajúcim pocit priamej účasti na pódiu,

0,00€
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Zákazka č.: 169647605
Variabilný symbol: 169647605
ORIGINÁL

Int.kód

Značka

Počet

Cena za MJ
bez DPH

Celkom bez
DPH

%DPH

Celkom s DPH

VC103K-NAT
Valencia
61,58€
20
1 sd
61,58€
Set obsahujúci klasickú gitaru, klipovú ladičku a nylonové púzdro. Klasická gitara veľkosti 3/4 určená
predovšetkým pre začiatočníkov a deti do 12 rokov. Vrchná doska nástroja je vyrobená z lipy, luby a zadná

73,90€

Valencia
VC104K-NAT
62,42€
20
1 sd
62,42€
Set obsahujúci klasickú gitaru, klipovú ladičku a nylonové púzdro. Klasická gitara štandardnej veľkosti 4/4
určená predovšetkým pre začiatočníkov a deti od 12 rokov. Vrchná doska nástroja je vyrobená z lipy, luby a

74,90€

VC102K-NAT
57,42€
20
Valencia
1 sd
57,42€
Set obsahujúci klasickú gitaru, klipovú ladičku a nylonové púzdro. Klasická gitara veľkosti 1/2 určená
predovšetkým pre začiatočníkov a deti do 12 rokov. Vrchná doska nástroja je vyrobená z lipy, luby a zadná

68,90€

Soundking
DF010W
29,75€
3 ks
9,92€
Skladací oceľový stojan na noty /notový stojan. Nastaviteľná výška v rozsahu od 680 do 1380 mm,
Teleskopické ramená, rozmer podnosu 465x230mm, strieborná farba.

35,70€

20

Celková suma bez DPH:
Zľava (0,00 %)
Prepravné bez DPH:
DPH:
Zaokrúhlenie:
Preddavok:

K úhrade zostáva:

Poznámka:
Doklad vystavil:
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní odo
dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne
splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto
lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v
klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a
fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.
V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar so zníženou hodnotou, ktorý
je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti dodávateľ spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu za
tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457
Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý
deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v zákonnej lehote
15 dní.

735,33€

147,07€

882,40 €

Prevzal:
Dňa:
V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy,
ktorej predmetom sú:
a) poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím
lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru
určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti
nemožno vrátiť,
c) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu
umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp.
počítačového programu, ak prebehla jeho inštalácia.
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