Ing. Anton Vyšnický - starosta obce Bukovec
Hej.sk [info@hej.sk]
7. marca 2016 15:59
starosta@bukovec.sk
Potvrdenie o prijatej objednávke 201533966
aktualne_obchodne_podmienky.pdf

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

Číslo objednávky: 20153

Vážený zákazník,

ďakujeme za nákup v internetovom obchode Hej.sk. Vašej objednávke, ktorá bola vytvorená dňa 7.3.2016 v 15:5
bolo priradené číslo 201533966.
-------------------------------------------------------------------

Rozdávame 100 € na ďalší nákup!
Ako poďakovanie za nákup Vám posielame zľavové kupóny, ktoré môžete využiť od 28. 3. do 30. 4. 2016.






Zľava
Zľava
Zľava
Zľava
Zľava

5 € - kód: 5ZLAVA22 (pri nákupe nad 50 €)
10 € - kód: 10ZLAVA22 (pri nákupe nad 200
20 € - kód: 20ZLAVA22 (pri nákupe nad 400
25 € - kód: 25ZLAVA22 (pri nákupe nad 500
40 € - kód: 40ZLAVA22 (pri nákupe nad 800

€)
€)
€)
€)

Ako uplatniť zľavové kódy a ďalšie informácie nájdete na tejto stránke.
-------------------------------------------------------------------

Základné údaje Vašej objednávky
Číslo objednávky 201533966
Spôsob doručenia TopTrans - špedičná doprava
Spôsob platby

Dobierka / hotovosť

Celková cena

304,60 EUR

Už uhradené

0,00 EUR

Ostáva uhradiť

304,60 EUR

Fakturačná adresa

Dodacia adresa

Obec Bukovec - Obec Bukovec

Obec Bukovec

Bukovec 83

Bukovec 83

04420 Okr. Košice - okolie
IČO

04420 Okr. Košice - okolie

00324027

DIČ
DIČ SK
Poznámka zákazníka k objednávke:

Tovar a služby objednané v tejto objednávke
Stůl na stolní tenis Sponeta S1-73i - modrý

1

*tovar nie je skladom

1 ks

144,20

Stůl na stolní tenis Sponeta S1-73i - modrý
Doprava/dobierečné

*tovar nie je skladom

Celkom

1 ks
144,20
15,00 EUR/1,20
304,60

Ospravedlňujeme sa, tento tovar momentálne nemáme na sklade a v tejto chvíli ho pre Vás objednáva
u dodávateľa. Pokiaľ si však prajete tovar vymeniť za podobný výrobok, ktorý máme skladom, neváha
nás kontaktovať. S výberom Vám radi poradíme.

Na túto správu nemusíte odpovedať. Tieto informácie môžete potrebovať v prípade zmeny objednávky alebo v iný
prípadoch pri komunikácií s našim zákazníckym centrom. Pre istotu si túto správu uložte a nemažte ju. V prípade
akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícií na infolinke alebo na emailovej adrese.
S priateľským pozdravom tím internetového obchodu Hej.sk
Email: info@hej.sk
Telefón: 02/2025 1000
Prevádzková doba call-centra: Po - Ne / 8:00 - 20:00

2

Prevádzkovateľ obc
Elektrosped
Pestovateľská 13, Bratislava, PSČ 82
IČO: 3576
DIČ: 202024
DIČ SK: SK202024

