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Zodpovedný zamestnanec: I Finsnč'lú operáciu alebo jej časť
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+pilUI ka lepši život

Dobrý deň, Jarmila Szombathová,
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ďakujeme za vašu objednávku 339495376 na Pilulka. sk

Stav objednávky si môžete kedykoľvek skontrolovať vo vašom profile.

Pri platbe bankovým prevodom vám oznámime predbežný dátum doručenia až po pripísaní platby na ná
*Termín doručenia je orientačný, urobíme všetko pre to, aby sme ho dodržali, nedokážeme ho však garantovať.o . - ~
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Objednávka prijatá Objednávka zaplatená Objednávka expedovaná Objednávka prevzatá

Rekapitulácia objednávky



Názov produktu Počet ks Cena za kus Cena celkom •
4 i/ 99,90 € 399,60 €

70/ 5,27€ 368,90 €

_A6'!Jtt; 12,99 € JM$€ jr!S~7t~, 

65 t/ 19,99 € 1 299,35 €

1 Zadarmo Zadarmo

1 Zadarmo Zadarmo

V-chek - samoodberový test na COVID-19 - 20ks

Dialab Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

Rehabiq Nano rúško jednorazové 10ks

Respirátor FFP3 - DOC bez ventilu 10ks

GLS

Bankovým prevodom

Celkom 2 912,20 € s DPH

2 485,05 € bez DPH~ __~~~~ň==5~~ __=-__~ ~
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Prosím o vystavenie faktúry sme rozpočtová organizáciaDakujem.L."",,
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Q_Poznámka k objednávke

Aký bude ďalší postup?

Platba bankovým prevodom
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1-,;)fiemyselná škola :,

dopravná
~;.:'l 23, 91745 Trnava
.o: 00491861 
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Zobraziť' stav objednávky »

,. nchodiacc sa š

Platba prevodom trvá 1-2 pracovné dni. Vykonajte prosím platbu obratom, aby sr
vykonajte na nasledujúci účet a nezabudnite správne uviesť variabilný symbol:

hu prosím
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