
(HTTPS://ESHOP.DREVOKOM.SK)
PRIHLÁSIŤ SA
(HTTPS://ESHOP.DREVOKOM.SK/MOJ-
UCET/)

VYTVORIŤ ÚČET
(HTTPS://ESHOP.DREVOKOM.SK/MOJ-
UCET/)

0,00 € 
(HTTPS://ESHOP.DREVOKOM.SK/KONTROLA-
OBJEDNAVKY/)

 (HTTPS://ESHOP.DREVOKOM.SK/KOSIK/) 

 (HTTPS://ESHOP.DREVOKOM.SK)  ()

DOMOV (HTTPS://ESHOP.DREVOKOM.SK/) » POKLADŇA

Domov
(https://eshop.drevokom.sk/)

O spoločnosti
(https://eshop.drevokom.sk/o-

spolocnosti/)

Môj účet
(https://eshop.drevokom.sk/moj-

ucet/)

Pokladňa
(https://eshop.drevokom.sk/kontrola-

objednavky/)

Kontakty
(https://eshop.drevokom.sk/kon

ČÍSLO OBJEDNÁVKY:

16223
DÁTUM:

18. augusta 2022
CENA SPOLU:

340,00 €
SPÔSOB PLATBY:

Na splatnosť faktúry (hotovosť alebo platba na účet)

Farba:
Rozmer:

OBJEDNÁVKA PRIJATÁ
Ďakujeme. Vaša objednávka bola prijatá.

Zásielku zaplatíte po dodaní tovaru na faktúru podľa dohodnutej doby splatnosti. 
V prípade platby v hotovosti bude podľa zákona konečná suma zaokrúhlená matematicky na 5 centov.

PODROBNOSTI OBJEDNÁVKY
Produkt Cena spolu

Matrac - Akcia! - Žltá, 1300x600x80
(https://eshop.drevokom.sk/produkt/matrac/?
attribute_farba=%C5%BDlt%C3%A1&attribute_rozmer=1300x600x80)
× 10

Žltá
1300x600x80

320,00 €

Medzisúčet: 320,00 €

Doručenie: 20,00 € cez Doprava Drevokom

Spôsob platby: Na splatnosť faktúry (hotovosť alebo platba na účet)

Cena spolu: 340,00 € (vrátane 56,66 € DPH)

Poznámka:

Dodanie tovaru by som potrebovala až koncom septembra, ak je
to možné. Robíme prestavbu MŠ a na preplatenie tovaru máme
nárok keď bude dodaný až keď bude všetko hotové. Najneskôr
však do 30.9. 
Za pochopenie ďakujem 
Blanka Chynoradská

NAPOSLEDY ZOBRAZENÉ PRODUKTY
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KOŠÍK
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Odolné a bezpečné detské stoličky (https://eshop.drevokom

Vyhľadať
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  ÚČET

Prihlásiť sa
(https://eshop.drevokom.sk/moj-
ucet/)

Vytvoriť nový účet
(https://eshop.drevokom.sk/moj-
ucet/)

  KONTAKTUJTE
NÁS

DREVOKOM –
SLOVENSKÝ
VÝROBCA
NÁBYTKU PRE
MATERSKÉ
ŠKOLY,
SKÔLKY, MŠ.
NÁBYTOK PRE
ŠKÔLKY A
MATERSKÉ
ŠKOLY MIERU.
Čičava 314 
093 01 Vranov nad
Topľou

Kontakty
(https://eshop.drevokom.sk/kontakty/)

  +421 905 381 003
NON STOP
  info@drevokom.sk

  ODOBERAJTE
NOVINKY

Odoberať novinky
(http://eepurl.com/dupWyn)
Odhlásiť odber
noviniek
(https://drevokom.us8.list-
manage.com/unsubscribe?
u=a565be18be1b12a96c31df597&id=87be965037)

  KATALÓG

Pripravujeme

Katalóg (SK, PDF)
(https://eshop.drevokom.sk/wp-
content/themes/JointsWP-
CSS-
master/assets/pdf/katalog_maj_2022.pdf)

 UŽITOČNÉ

Montáž a doprava
(https://eshop.drevokom.sk/montaz/)

  SOCIÁLNE
SIETE

  Facebook
(https://business.facebook
1157730484322488/)

  Twitter
(https://twitter.com/drevok

  Instagram
(https://www.instagram.co

  Google+
(https://plus.google.com/b

© 2022 Drevokom – slovenský výrobca nábytku pre
materské školy, skôlky, mš. Nábytok pre škôlky a
materské školy mieru. | Všetky práva vyhradené.

(https://eshop.drevokom.sk/wp-content/themes/JointsWP-CSS-master/assets/pdf/katalog_maj_2022.pdf)
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Matrac – Akcia!
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(HTTPS://ESHOP.DREVOKOM.SK/PRODUKT/MATRAC/)
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Detská buková
postieľka

ZOBRAZIŤ
(HTTPS://ESHOP.DREVOKOM.SK/PRODUKT/BUKOVA-

DETSKA-
POSTIELKA/)

(https://eshop.drevokom.sk/produkt/bukova-
detska-postielka/)

Klasické detské
ležadlo

ZOBRAZIŤ
(HTTPS://ESHOP.DREVOKOM.SK/PRODUKT/KLASICKE
DETSKE-LEZADLO/)

(https://eshop.drevokom.sk/produkt/klasicke-
detske-lezadlo/)
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