Záväzná objednávka publikácie
Názov publikácie

Kvalita sociálnych služieb v kocke I

ISBN

ISBN 978-80-972184-0-9

Počet objednaných kusov
Poznámka k dodaniu
Cena za kus

39,00 EUR
Cena za 3 ks a viac

35,00 EUR

VYPLNÍ IBA FYZICKÁ OSOBA – OBČAN, NEPODNIKATEĽ:
Korešpondenčná adresa na dodanie zásielky
Meno a priezvisko
Meno a priezvisko platcu *
Adresa dodania zásielky

Ulica:
PSČ a obec:

Nepovinné údaje
e-mail

Telefón

* Vypíše sa len ak je meno na korešpondenčnej adrese iné ako meno platcu úhrady.
VYPLNÍ PRÁVNICKÁ OSOBA ALEBO SZČO:
Fakturačné údaje odberateľa
Obchodný názov
Sídlo

IČO

DIČ / IČ DPH

Štatutárny zástupca

Funkcia

Adresa dodania zásielky*

Ulica:
PSČ a obec:

Nepovinné údaje
Kontaktná osoba

Telefónne číslo

E-mail

Web site

Fax

Číslo účtu

* Vypíše sa len ak je iná ako sídlo odberateľa.

Dňa:..................................................
Podpis:..............................................
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Dodávateľ
Názov

Tabita s.r.o.

Sídlo organizácie

Štefanov 241
906 45 Štefanov

IČO

364 087 60

DIČ

202 169 9350

Kontaktná osoba za Ing. Dominika Chalupová
dodávateľa

Telefónne číslo:
+34 774 9610

Fax:
+34 653 7208

e-mail

marketing@tabitasro.sk

Web site: www.tabitasro.sk

Číslo účtu IBAN

SK19 1100 0000 0026 2452 0820

262 452 0820/1100 Tatra banka a.s.

Obchodný register Okresného súdu v Trnave; oddiel Sro, vložka č. 24967/T

Platobné a dodacie podmienky – Ako si objednať a zaplatiť?
1. V prvom kroku vyplňte prosím túto objednávku, podpíšte ju a zašlite ju v originály na adresu
nášho sídla. Pre urýchlenie je možné zaslať naskenovanú objednávku (s podpisom) na e-mail
uvedený v tejto objednávke: marketing@tabitasro.sk Aj takto prijatá objednávka bude
chápaná ako záväzná a nie je nutné ju dopĺňať zaslaním klasickou poštou.
2. Následne Vám vystavíme faktúru a odošleme na Vašu adresu. Pre urýchlenie môžete v tejto
objednávke uviesť Vašu e-mailovú adresu, na ktorú Vám zašleme našu faktúru v PDF
formáte, aby ste ju mohli čo najskôr uhradiť. Vždy však zasielame originál faktúry klasickou
poštou.
3. Po obdržaní faktúry e-mailom alebo poštou ju uhradíte prevodom na účet alebo vkladom na
účet priamo v Tatra banke, ak je niektorá jej pobočka vo Vašej blízkosti. Správne zadajte
variabilný symbol uvedený na faktúre, podľa ktorého identifikujeme Vašu platbu.
4. Po pripísaní uhrádzanej sumy na náš účet Vás o tomto budeme informovať iba v prípade, ak
uvediete svoju e-mailovú adresu. Aj keď ju neuvediete, bezprostredne po úhrade faktúry
Vám bude vyexpedovaná zásielka na adresu, ktorú uvediete v tejto objednávke. Dodanie
bude uskutočnené prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. Po dohode je možné si zásielku
vyzdvihnúť osobne na adrese Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách,
Bernolákova 4, Holíč. Ak pripadá do úvahy aj táto možnosť, uveďte ju v prvej tabuľke,
v riadku „Poznámka k dodaniu“. Doplňte však aj kontaktné údaje.
5. V závislosti od Vašej súčinnosti môžete mať zásielku do 5 pracovných dní od zaslania
objednávky.
S úctou
Ondrej Buzala
konateľ spoločnosti
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