Dohoda o nákupu na splátky
uzavĜená mezi

Björk & Jung OÜ
se sídlem: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7, 10141, Estonsko;
zapsaná v obchodním rejstâÀku pod registra«ním kódem 14774024 u oblastního soudu v Tartu;
«íslo ú«tu v IBAN: CZ28 8330 0000 0021 0171 0035

(dále jako Prodávající)

a (vyplní kupujícií)
jméno:
datum narození:
adresa:

(dále jako Kupující)

_________________________________
_________________________________
_________________________________

———————————————————————————————————————————
VyuåLjte jedineþnou pĜíleåitost nakoupit u nás na "SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ", s moåností 3 splátek.
První splátka se uhradí pĜi online objednávce
Druhá splátka se uhradí 60 dní od online objednávky
TĜetí splátka se uhradí 120 dní od online objednávky
1. Postup nákupu na splátky.
Vloåte zboåt do nákupního košíku.
VyplĖte všechny poåadované údaje k objednávce. ZpĤsob platby zvolte „Teć 350 Euro, poté
2x250 Euro“.
Po odeslání objednávky obdråíte elektronicky pĜedmČtnou smlouvu.
2. K podepsané smlouvČ je potĜeba do 7 dnĤ SĜilRåLt.
1 x podepsané Zpracování osobních údajĤ podle zákona o ochranČ osobních údajĤ v platném znČQí
1 x kopii obou stran obþanského prĤkazu
1 x kopii obou stran druhého dokladu totoånosti (napĜ. ĜidiþVNê prĤkaz, cestovní pas, zbrojní prĤkaz
nebo jinê doklad s fotografií, pĜípadnČ rodnê list)
1 x doklad potvrzující YêãNX pĜíjmu
Zdroj SĜíjmu
ZamČstnanci

PotĜebné doklady
• tĜi poslední Yêplatní pásky* nebo
•
tĜi poslední Yêpisy z osobního úþtu* nebo
•
potvrzení o pĜíjmu od zamČstnavatele staré
max. 30 dní prokazující P5ģMċRNÝ pĜíjem za
poslední tĜi mČsíce*

* doklady se požadují jen v případě, pokud klient
nesouhlasí s dotazem o Sociální pojišťovně

Podnikatel (OSVČ):

• potvrzení o podání DP a zároveň
•
kompletní poslední daňové přiznání a zároveň
•
výpisy z podnikatelského účtu za poslední tři
měsíce

Jednatel / Spolumajitel
firmy

• roční zúčtování záloh na daň nebo DP typu A
•
tři poslední výpisy z osobního účtu

3. Následky nedodržení splatnosti 2. a 3. splátky
Pokud je Kupující v prodlení s úhradou splátek vice jako 10 dní, nastává okamžitá splatnost celé
dlužné částky a Prodávající má nárok na smluvní pokutu ve výši 200,- Euro.
4. Vrácení 1 splátky
Pokud Prodávající po úhradě 1. splátky a po obdržení podkladů ve smyslu bodu 2 předmětné
smlouvy zhodnotí, že Kupující nesplňuje interní podmínky prodeje na splátky, bude Kupujícímu do
10 dní od poskytnutí podkladů ve smyslu bodu 2 předmětné smlouvy vrácena 1. splátka,
5. Nevratnost 1. Splátky při odstoupení
Pokud by Kupující odstoupil od smlouvy na základě smluvních nebo zákonných ustanovení je
1. Splátka nevratná a slouží Prodávajícímu na pokrytí části nákladů spojených s realizací
objednávky.

V …....................................., dne …...........................................

Kupující

Prodávající

