
Miesto pre slovenskú kvalitu.

Číslo kupónu: 200793202349
Heslo: VMQHHPJE

Fotoobraz 60×40 cm

Platnosť: 12.5.2017 - 31.12.2018

Platí v: Studioprint
Zelená 6
940 02 Nové Zámky
068423564, +421908 752 816
tlacfoto@tlacfoto.sk
http://www.tlacfoto.sk

Zákaznícke centrum ZľavaDňa
Pondelok - Štvrtok od 08:00 do 22:00,
Piatok od 08:00 do 17:00.
02/3211 7675
podpora@zlavadna.sk

Ako využiť kupón:

V prípade záujmu o doručenie do Vianoc je potrebné spraviť objednávku•
do 18.12.2017
Po zakúpení kupónu je potrebná objednávka na stránke www.tlacfoto.sk•
Číslo kupónu vložíte v 1. kroku do príslušného poľa pre zľavový kód•
V prípade zobrazenia chyby ohľadom neplatnosti zľavového kupónu•
preverte číslo zľavového kupónu
Doba dodania je 7 pracovných dní•
Zľavu nie je možné kombinovať s akoukoľvek inou zľavou•
Poštovné sa platí po prevzatí tovaru (kuriér) vo výške 4,50 € a platí na•
max. 3 ks
Možný osobný odber bez príplatku na Studioprint, Zelená 6, Nové Zámky•

Potvrdenie pre účely účtovníctva
Preukázateľne zaplatená cena Kupónu: 12,95 €.
V zmysle § 72 ods. 1 zákona o DPH nemá platiteľ dane povinnosť vyhotoviť daňový doklad fyzickej osobe – nepodnikateľovi.
Z tohto dôvodu Kupón slúži fyzickej osobe nepodnikateľovi ako Doklad preukazujúci zaplatenie Kupónu a ako Doklad preukazujúci nárok
na plnenie zadefinovanom v Kupóne – účtovný doklad pre účtovnú jednotku napr. zamestnávateľa.
Ak ste podnikateľ, požiadajte o vystavenie daňového dokladu poskytovateľa plnenia.

ID: 219359 Nepoužitý kupón je možné stornovať do 14 dní od zakúpenia, pokiaľ nevypršala platnosť kupónu.



Miesto pre slovenskú kvalitu.

Číslo kupónu: 757552829659
Heslo: VBCGBUQT

Fotoobraz 60×40 cm

Platnosť: 12.5.2017 - 31.12.2018

Platí v: Studioprint
Zelená 6
940 02 Nové Zámky
068423564, +421908 752 816
tlacfoto@tlacfoto.sk
http://www.tlacfoto.sk

Zákaznícke centrum ZľavaDňa
Pondelok - Štvrtok od 08:00 do 22:00,
Piatok od 08:00 do 17:00.
02/3211 7675
podpora@zlavadna.sk

Ako využiť kupón:

V prípade záujmu o doručenie do Vianoc je potrebné spraviť objednávku•
do 18.12.2017
Po zakúpení kupónu je potrebná objednávka na stránke www.tlacfoto.sk•
Číslo kupónu vložíte v 1. kroku do príslušného poľa pre zľavový kód•
V prípade zobrazenia chyby ohľadom neplatnosti zľavového kupónu•
preverte číslo zľavového kupónu
Doba dodania je 7 pracovných dní•
Zľavu nie je možné kombinovať s akoukoľvek inou zľavou•
Poštovné sa platí po prevzatí tovaru (kuriér) vo výške 4,50 € a platí na•
max. 3 ks
Možný osobný odber bez príplatku na Studioprint, Zelená 6, Nové Zámky•

Potvrdenie pre účely účtovníctva
Preukázateľne zaplatená cena Kupónu: 12,95 €.
V zmysle § 72 ods. 1 zákona o DPH nemá platiteľ dane povinnosť vyhotoviť daňový doklad fyzickej osobe – nepodnikateľovi.
Z tohto dôvodu Kupón slúži fyzickej osobe nepodnikateľovi ako Doklad preukazujúci zaplatenie Kupónu a ako Doklad preukazujúci nárok
na plnenie zadefinovanom v Kupóne – účtovný doklad pre účtovnú jednotku napr. zamestnávateľa.
Ak ste podnikateľ, požiadajte o vystavenie daňového dokladu poskytovateľa plnenia.

ID: 219359 Nepoužitý kupón je možné stornovať do 14 dní od zakúpenia, pokiaľ nevypršala platnosť kupónu.


