
1

Matej Brestensky

Od: mikrovahy.sk | JADO Trade s. r. o. <mikrovahy@jadotrade.sk>
Odoslané: štvrtok, 19. novembra 2020 11:54
Komu: Matej Brestenský
Predmet: [mikrovahy.sk | JADO Trade s. r. o.] Potvrdenie objednávky

  

 

DOBRÝ DEŇ MATEJ BRESTENSKÝ, 
ĎAKUJEME ZA VÁŠ NÁKUP V NAŠOM OBCHODE MIKROVAHY.SK | JADO TRADE S. R. O.!  

  

  

DETAILY OBJEDNÁVKY 

Objednávka: 7009182 Vytvorená 2020-11-19 11:53:59 
 
Platba: Bankový prevod  

  

 

Kód Product Jednotková cena Množstvo Cena celkom 

   

  OB17144   
 

  Digitálna vrecková váha do 2kg s presnosťou 0,1g   
 

  17,99 €   
 

  2   
 

  35,98 €   
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  Produkty  
 

  35,98 €   

  Zľavy  
 

  0,00 €   
 

  Darčekové balenie  
 

  0,00 €   
 

  Poštovné  
 

  3,50 €   
 

  Celkom k úhrade  
 

  6,58 €   
 

  Spolu zaplatené  
 

  39,48 €   
 

 

  

POŠTOVNÉ 

Spôsob doručenia Doručenie kuriérom 
 
Platba: Bankový prevod  

  

 

  

  

DORUČOVACIA ADRESA 

Matej 
Brestenský 
matej.brestensky@tekmar.sk 
TEKMAR SLOVENSKO s.r.o. 
Vinárska 26 
Lužianky 
95141 
Tovar je zakúpený v rámci projektu ITMS 313011V336 

      

FAKTURAČNÁ ADRESA 

Matej 
Brestenský 
matej.brestensky@tekmar.sk 
TEKMAR SLOVENSKO s.r.o. 
Vinárska 26 
Lužianky 
95141 
Tovar je zakúpený v rámci projektu ITMS 313011V336 
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+421905784630 
36518123 
2020150253/SK2020150253  

 

+421905784630 
36518123 
2020150253/SK2020150253  

 

 

  

Vašu objednávku si môžete pozrieť v sekcii "História objednávok a detaily" vo Vašom zákazníckom účte kliknutím na "Môj účet" v našom 
obchode.  

Ak ste objednávku vytvorili bez registrácie, môžete Vašu objednávku zobraziť v sekcii "Sledovanie pre neregistrovaných zákazníkov" v 
našom obchode.  

  

mikrovahy.sk | JADO Trade s. r. o. 

 

  

Všeobecné obchodné podmienky 

I. Základné ustanovenia 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané: 

JADO Trade s. r. o. 

IČ: 47172983 

IČ DPH: SK2023778020 

so sídlom: Bernolákovská 1288/62, Ivanka pri Dunaji, 900 28, Slovenská Republika 

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 89486/B 
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kontaktní údaje: 

email: info@jadotrade.sk 

telefón: 00421 949 118 671 

(ďalej len „predávajúci“) 

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú 
činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej 
stránke dostupného na internetovej adrese https://www.mikrovahy.sk (ďalej len „internetový obchod“). 

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami 
týchto obchodných podmienok. 

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. 

II. Informácie o tovare a cenách 

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového 
obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej 
podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. 
Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok. 

2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu 
ohľadom tohoto tovaru. 

3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a 
dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. 

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak. 

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy 

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, 
náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby. 

2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi: 

 prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode, 


