
INŠTRUKCIE PRE ODBERATEĽA

● Objednávku alebo dopyt zasielajte na emailovú adresu: dopyt@cerampol.com

Dodanie tovaru v rámci Slovenskej republiky do 7 pracovných dní. 

V prípade ak nie je tovar dostupný u výrobcu alebo nie je skladom platia individuálne dojednania. 

Informáciu o dodaní tovaru alebo dostupnosti tovaru zasielame spravidla v cenovej ponuke.   

Vašu objednávku spracujeme do 24 hod. a následne zašleme na vami uvedenú emailovú adresu pro forma faktúru /zálohovú faktúru/.

Platbu za tovaru vykonajte na základe údajov uvedených na pro forma faktúre .

Pri platbe uveďte variabilný symbol alebo číslo  pro forma-faktúry.

Platbu poukážte na číslo účtu: IBAN: PL15 1140 2075 0000 2236 0800 1002   EUR KONTO

IBAN: PL42 1140 2075 0000 2236 0800 1001    PLN KONTO 

Banka: BRE BANK S.A. Oddz. Nowy Sšc

Po pripísaní finančných prostriedkov na uvedený bankový účet bude vaša objednávka ďalej spracovávaná a vybavená dodaním tovaru. 

Finančné prostriedky poukázané na bankový účet člena Schengenského priestoru sú spravidla pripísané do 24 hod. v bankové dni.   

Do 3 pracovných dní od pripísania finančných prostriedkov na účet dodávateľa odošleme faktúru vami požadovaným spôsobom.

● Iné dojednania stanovuje rámcová zmluva. 

Údaje potrebné pri zadávaní dopytu alebo objednávky

ODBERATEĽ:           

1. Názov odberateľa                                        

2. Sídlo odberateľa

3. IČO 

4. DIČ alebo IČ DPH

5. Meno kontaktnej osoby 

6. Telefónne číslo

7. IBAN

8. Názov banky

MIESTO DODANIA:           

1. Názov odberateľa                                        

2. Adresa dodania

3. Meno kontaktnej osoby

4. Telefónne číslo

5. Emailová adresa 

TOVAR:           

1. Názov tovaru                                        

2. Názov výrobcu

3. Kód výrobcu

4. Objednávkové číslo

5. Množstvo požadované

6. Merná jednotka

7. Bližšia špecifikácia

● Projektová dokumentácia, výkaz výmer, technická správa-upresní požiadavky. 

Platba a dodanie tovaru

● Minimálne objednané množstvo tovaru bude stanovené individuálne v súvislosti s konkrétnou zákazkou. 

● Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je predmetom dane vtedy, ak nadobúdateľom je zdaniteľná osoba, konajúca v postavení zdaniteľnej

osoby, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, alebo zahraničná osoba, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, a dodávateľom je osoba

identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ktorá dodala tovar za protihodnotu, okrem dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet      

a okrem dodania tovaru formou zásielkového predaja.

Odberateľovi tovaru (platca DPH v Slovenskej republike) dodávateľ v Poľskej republike DPH 23% vo faktúre neuplatňuje.  

Obchodnú agendu, technické informácie o produktoch a iné dokumenty nájdete na stránke: http://cerampol.com/sprievodca-po-slovensky/

CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna

34 700 Rabka Zdrój, Kilińskiego 31, PL / Poľská republika

TEL: +48 18 50 65 600 

FAX: +48 18 50 65 601 

IČ DPH: PL 7352062363 

IČO: 490787919

www.cerampol.com

Zastúpenie v Slovenskej republike:

Peter Kudláč- Riaditeľ oddelenia investícií pre región Slovensko

Mobil: +421 919 405 717

Email: peter.kudlac@cerampol.com
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