
Fakturačná adresa

 pán
 Milan Korenči

 Obec Paňa
IČO: 00308366 ,
DIČ: 2021252761 
Obecný úrad č.26 26
95105 Velky Cetin
+421903158264
obec.pana@gmail.com

Platobná metóda

Platba pri osobnom 
 odbere v predajni

Dátum objednania:

 08.04.2021

Číslo objednávky:

 2112104710038
Vyžiadať stav zákazky

  

Vaša objednávka

Vážený zákazník Möbelix, 

Ďakujeme za Vašu objednávku na mobelix.sk! Objednávka nám bola 
doručená a bude spracovaná.

 

https://www.moebelix.sk/orderStatus?utm_source=orderstatus&utm_medium=email_hybris#order-eyJvcmRlckNvZGUiOiIyMTEyMTA0NzEwMDM4IiwibGFzdG5hbWUiOiJPYmVjJTIwUGElQzUlODhhIn0
https://www.youtube.com/channel/UCHgWQ4Nf9boADWTFALVzfnA
https://www.instagram.com/mobelix_sk/
https://www.facebook.com/MobelixSK


Časť

 1/1
Osobný odber

Möbelix Nitra
 cca 1-2 týždne

Po-So: 10:
00-17:00 
hod.
Ne: 
zatvorené.

 Ext.sklad:
Po-So: 10:
00-16:30 
hod.

Označenie

TK8AQS

 

Tovar Cena za kus Množstvo Cena celkom

Otočná stolička Rico

Art-Nr 002381030101

80,90 € 2 161,80 €

Hodnota tovaru 161,80 €

DPH 20% 26,97 €

Cena celkom 161,80 €



Naše VOP: www.moebelix.sk/c/agb

 
Möbelix SK, s.r.o. 

Rožňavská 32, 

821 04 Bratislava 

Tel.: +421 2 573 53 634 

(PO-NE: od 10.00 do 18.00) 

E-Mail: shop@moebelix.sk 

Internet: https://www.moebelix.sk 

IČO: 35903414 DIČ: 2021893797 

zapís. v OR Okresného súdu Bratislava I 

oddiel: Sro, vložka číslo: 33432/B 

Informácie k Vašej objednávke

Stav objednávky

Pre zistenie stavu Vašej objednávky môžete využiť formulár na 

našich stránkách  , alebo sa obráťte na naše zákaznícke centrum tu

na +421 2 573 53 634, od pondelka do nedele v čase od 09:00 do 

18:00.

Informácie o dodávke

Pri voľbe "Dodanie" budete telefonicky kontaktovaní na dohodnutie 

termínu. Pri voľbe "Kuriér" budete telefonicky kontaktovaní 

kuriérskou spoločnosťou pred doručením tovaru. Pri voľbe "Osobný 

odber" budete o možnosti vyzdvihnutia informovaní e-mailom. Pred 

vyzdvihnutím tovaru je potrebné uhradiť kúpnu zmluvu a vyzdvihnúť 

výdajový doklad na pokladni v predajni. Ak potrebujete požičať malú 

dodávku, spojte sa prosím s príslušnou pobočkou. Dodacie lehoty sú 

uvedené pri každej položke zvlášť a sú orientačné. O presných 

termínoch budete informovaní po spracovaní objednávky. 

Osobné prevzatie

Pred vyzdvihnutím na sklade je potrebné tovar zaplatiť na pokladni, 

ktorá sa aktuálne nachádza na výdajnom mieste v sklade. Platba je 

možná len platobnou kartou.

Doplatok

http://www.moebelix.sk/c/agb
https://www.moebelix.sk/stav-objednavky


Tovar zasielaný kuriérom a tovar s dodaním je nutné v internetovom 

obchode zaplatiť kompletne pri objednávke alebo na dobierku. Pri 

vlastnom prevzatí na pobočke je možná platba priamo na pobočke 

pri odbere tovaru. Doplatok na pobočke po doručení tovaru nie je 

možný. 

Potvrdenie prijatia

Toto potvrdenie slúži pre odber Vášho tovaru. Pri voľbe "Osobný 

odber" obdržíte kúpnu zmluvu v predajni Möbelix na základe tohto 

potvrdenia, pri voľbe "Dodanie" a "Kuriér" Vám bude kúpna zmluva 

doručená spolu s objednaným tovarom.

Najčastejšie otázky (FAQ)

Máte otázky k nákupu, Karte výhod, alebo ako funguje dodanie? 

Navštívte na stránky,  nájdete odpovede na najčastejšie otázky. tu 

Poďakovanie

Ďakujeme za Vašu dôveru v nás a naše produkty Möbelix! V prípade 

otázok sme tu pre Vás, kontaktujte nás e-mailom na 

 alebo telefonicky na Möbelix-Hotline +421 2 573 shop@moebelix.sk

53 634. Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu internetového obchodu 

alebo našich pobočiek Möbelix! S priateľským pozdravom,

Váš Möbelix

Pozrieť v internetovom prehliadači

https://www.moebelix.sk/c/faq_overview
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