
ZÁVÄZNÁ PREDOBJEDNÁVKA

Meno a priezvisko:
Názov spoločnosti:
Adresa:
IČO:
Tel:
e-mail:

Uznávam tento vyplnený formulár ako záväznú predobjednávku na dodanie vyššie uvedeného tovaru a služieb. Beriem na vedomie, 

že predobjednávka je platná iba po uhradení zálohy vo výške 50% ceny tovaru alebo služby, najneskôr v deň odovzdania

predobjednávky alebo do 3 kalendárnych dní od vystavenia predfaktúry. Pokiaľ v uvedenej lehote nedôjde k úhrade zálohy, 

predobjednávka sa stáva neplatnou.

EURO 50 TE 

Mini, Smart, Medi, Cash

EURO 150 Flexy

EURO 150 Flexyplus

EURO 100 T

EURO 200 T,TE,TX

s tlačiarňou MLT289!

EURO 2100 TE

Efox-T 

EURO 50 T mini + diely

FiskalPRO s terminálom

FiskalPRO bez terminálu

iba servisný úkon

Údaje dílera

Chcem prerobiť ks cena/ks ks cena/ksChcem kúpiť

Dátum:

Euro-50 SK TE Mini eKasa

Euro-50 SK TE Cash eKasa

Euro-150 SK TE Flexy standard eKasa

Euro-150 SK TE Flexy PLUS eKasa

Euro-150 SK TE Flexy s batériou eKasa

FiskalPRO VX 520 Ethernet BASIC

FiskalPRO VX 675 WIFI BASIC

FiskalPRO licencia STANDARD, na POS

eFox/O T Elcom RP80 eKasa

¨ mám záujem o zapojenie eKasy na moju existujúcu wifi

na mojej prevádzke (neposkytujeme pripojenie na internet !)

Údaje klienta

Meno a priezvisko:
Názov spoločnosti:
Adresa:
IČO:
Tel:
e-mail:

eKasaready

Na dodanie upgrade pokladníc a nových pokladníc v súlade so zákonom 289/2008 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Vyhradzujeme si právo zrušiť záväznú predobjednávku (odstúpiť od zmluvy), alebo jej časť v prípadoch, ak objektívne 

prekážky neumožňujú jej plnenie v celom alebo čiastočnom rozsahu, pričom sme povinný vrátiť celú resp. alikvotnú časť prijatej 

zálohovej platby na účet klienta. V prípade, že klient nesplní dohodnutý/čas deň pre upgrade  zaplatená záloha prepadá ako storno 

poplatok. 

            Dohodnutý termín na upgrade/kúpu, dátum a čas : .............................

Svojim podpisom súhlasím so spracovaním osobných údajov    . ...................................

Svojim podpisom potvrdzujem predobjednávku :  .

Richard Gajniak

Gajniak s.r.o.

Železničiarov 296, Trstená

51108798

0905 275 832

richard@gajniak.sk

169 €

169 €

169 €

193 €

193 €

189 €

169 €

199 €

109 €

169 € 

37 €

415,20 €

307,20 €

462,00 €

502,80 €

478,80 €

358,80 €

478,80 €

120,00 €

426,00 €526,80 €
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