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stanovištědodavatel odběratel

číslo účtu:
702702322/0800
IČO: 03748600
DIČ: CZ699000797
se sídlem:
Tiskařská 257 / 10, 108 00 Praha 10

datum vystavení:

datum zdan. plnění:

datum splatnosti:

19.5.2020 10:57:58

19.5.2020

19.5.2020

DIČ:
se sídlem:

IČO: 22843515

Naděje pro čtyři packy z.s.
Javorník 51
25722 pošta Čerčany
Česká republika

Stavebniny DEK a.s.
Tiskařská 257 / 10
108 00 Praha 10
Česká republika

Javorník 51, 25722 pošta Čerčany

6

č. pol. popis a poznám ka množství sleva

MJ

cena MJ

ceník

bez DPH

cena MJ

po slevě

bez DPH

cena celkem

bez DPH

cena MJ

po slevě

s DPH

pobočka: Benešov | způsob dopravy: Vlastní odvoz z DEK

3099010259 1 bal. 259,00 12,00 % 227,92 275,78 227,92RAPI-TEC do tesařského kování 
8,0x60,T40 zn. bílý

3099010051 1 bal. 710,00 12,00 % 624,80 756,01 624,80RAPI-TEC SK 6x70mm,plochá hl. T30 
zinek

3099010115 1 bal. 437,00 15,00 % 371,45 449,45 371,45RAPI-TEC 2010 6x120mm,záp.T30 
galv.zinek 100ks

4515000618 2 pár 26,57 13,00 % 23,12 27,97 46,23Rukavice FaF BUNTING BLACK 
EVO,blistr černá,vel. 10

3010488120 6,0000 deska 312,50 47,00 % 165,63 200,41 993,75OSB KRONO 3 12x2500x625 N-4PD 
(59ks/p)

1010151040 1,0 role 1 357,50 27,96 % 977,94 1 183,31 977,94ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 
červený (role/7,5m2) KVK

3020200172 10,0000 ks 74,80 26,00 % 55,35 66,98 553,52lať 4x6/4m impreg.

4470020235 6 bal. 172,50 28,00 % 124,20 150,28 745,20Weber.bat beton R - 25kg

4 540,81 Kč

upozornění pro zákazníka:

základ DPH 21 %
DPH 21 %

4 540,81 Kč
953,57 Kč

5 494,00 Kč

▪ Pravidla pro případné vrácení nebo výměnu zboží naleznete v Rámcové kupní 
smlouvě a na našich internetových stránkách w w w.dek.cz
▪ Při osobním odběru musí být zboží vyzvednuto bezprostředně po vystavení 
daňového dokladu.
▪ Pokud není u jednotlivých položek uvedeno jinak, jedná se o zboží nebo 
služby obvyklé jakosti.

placeno hotově

4 540,81 Kčcena bez DPH

zaokrouhlení -0,38 Kč

celkem 5 494,00 Kč

uhrazeno

5 494,00 Kč

podpis dodavatele:

vystavil:

telefon:

e-m ail:

Doležalová Hana

+420735768082

hana.dolezalova@dek-cz.com

informace k platbě:

Slouží zároveň jako pokladní doklad POK14003-20-01342, který potvrzuje přijetí 
částky 5 494,00 Kč

Dodavatel je zapsán v OR, vedeným Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 20412.

Režim tržby : běžný
DIČ: Provozovna: Pokladna:
BKP:

CZ03748600 61 POK140-03
4624E207-B3E3C331-30018661-B21CF396-1D02F87F

FIK fd56b8d4-e564-4285-8124-047d9572d530-02

www.dek.cz
mailto:hana.dolezalova@dek-cz.com
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INFORMACE K IMPREGNOVANÉMU DŘEVU
dle Nařízení EP a Rady (EU) č. 528/2012, §58 

Dřevo impregnované přípravkem DEKSAN PROFI + (DŘEVOSAN PROFI +)

Ošetřený předmět obsahuje biocidní přípravek

Biocidní vlastnosti: Preventivní účinek proti dřevokazným houbám, dřevokaznému hmyzu a plísním.

Účinné látky: N-Alkyl (C12-16) dimethylbenzylamonium chlorid; propikonazol; tebukonazol; cypermethrin. N-(3-
aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine

Nanomateriály: neobsahuje

Pokyny a preventivní opatření: Může vyvolat alergickou reakci. Používejte ochranné rukavice. Po práci a před jídlem 
si umyjte ruce. Zabraňte přímému styku s potravinami, nápoji a krmivy. Nepoužívejte k výrobě dětského nábytku a 
hraček. Nepoužívejte ve styku se sladkou vodou ani pro venkovní konstrukce v blízkosti vodních ploch a toků nebo 
nad nimi. Nevystavujte trvale povětrnostním vlivům a vlhkosti ani přímému a trvalému kontaktu se zemí. Při použití v 
interiéru překryjte vhodným krycím nátěrem nebo obkladem. Skladujte tak, aby se předešlo přímým únikům do půdy 
nebo do vody (pod ochranným krytem, na nepropustném pevném podloží apod.).

Dřevo impregnované přípravkem DEKSAN PROFI (DŘEVOSAN PROFI)

Ošetřený předmět obsahuje biocidní přípravek

Biocidní vlastnosti: Preventivní účinek proti dřevokazným houbám, dřevokaznému hmyzu a plísním.

Účinné látky: N-Alkyl (C12-16) dimethylbenzylamonium chlorid; propikonazol; tebukonazol; cypermethrin.

Nanomateriály: neobsahuje

Pokyny a preventivní opatření: Může vyvolat alergickou reakci. Používejte ochranné rukavice. Po práci a před jídlem 
si umyjte ruce. Zabraňte přímému styku s potravinami, nápoji a krmivy. Nepoužívejte k výrobě dětského nábytku a 
hraček. Nepoužívejte ve styku se sladkou vodou ani pro venkovní konstrukce v blízkosti vodních ploch a toků nebo 
nad nimi. Nevystavujte trvale povětrnostním vlivům a vlhkosti ani přímému a trvalému kontaktu se zemí. Při použití v 
interiéru překryjte vhodným krycím nátěrem nebo obkladem. Skladujte tak, aby se předešlo přímým únikům do půdy 
nebo do vody (pod ochranným krytem, na nepropustném pevném podloží apod.).
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Dřevo impregnované přípravkem LIGNOFIX STABIL EXTRA

Ošetřený předmět obsahuje biocidní přípravek

Biocidní vlastnosti: Preventivní účinek proti dřevokazným houbám, dřevokaznému hmyzu a plísním.

Účinné látky: kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl(C12-C16)(benzyl)dimethylamoniumchloridy; tebukonazol; 
propikonazol; 3-jod-2-propinyl-butylkarbamát (IPBC); cypermethrin; permethrin; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-
1,3-diamin.

Nanomateriály: neobsahuje

Pokyny a preventivní opatření: Může vyvolat alergickou reakci. Používejte ochranné rukavice. Po práci a před jídlem 
si umyjte ruce. Zabraňte přímému styku s potravinami, nápoji a krmivy. Nepoužívejte k výrobě dětského nábytku a 
hraček. Nepoužívejte ve styku se sladkou vodou ani pro venkovní konstrukce v blízkosti vodních ploch a toků nebo 
nad nimi. Nevystavujte trvale povětrnostním vlivům a vlhkosti ani přímému a trvalému kontaktu se zemí. Při použití v 
interiéru překryjte vhodným krycím nátěrem nebo obkladem. Skladujte tak, aby se předešlo přímým únikům do půdy 
nebo do vody (pod ochranným krytem, na nepropustném pevném podloží apod.).


