
Děkujeme za váš nákup.
Zde máte potvrzení vaší nedávné objednávky.Stav vaší objednávky můžete kdykoliv

zkontrolovat kliknutím na Zobrazit nákup.
Děkujeme za váš nákup u společnosti Dell!

Vaše objednávka je pro nás velmi důležitá. Ujišťujeme Vás, že děláme vše, abychom
vaši objednávku doručili co nejdříve. Chcete-li sledovat stav objednávky nebo získat

další informace, klikněte na tlačítko Zobrazit nákup.

Pro změnu dodací adresy, klikněte zde.

Zobrazit nákup

Zákaznické číslo objednávky: 181/2020
Referenční číslo: 631629388
Datum objednávky: 20/10/2020
Celkem (CZK): 72,099.79Kč

Název zákazníka: Jaroslav Manasek
Číslo zákazníka: CZ2564861
Název společnosti: Zamestnanecka pojistovna Skoda

Obchodní zástupce: J CAPEK
E-mail: J_Capek@Dell.com

Plátce: 
Manasek  Jaroslav 
Zamestnanecka pojistovna Skoda 
Husova 302 
293 01, Mlada Boleslav 
Czech Republic

Způsob platby:
30 dnu od fakturace

https://www.dell.com/support/incidents-online/order-support
https://www.dell.com/support/orders/cz/en/04/dpid/details?v=pZSnv67J7DAGiKKi2XnDGGcddPhK0bRpgHp8q5Y0bxGathEycClPVzKovl7wKm%2b0XCXyyg8GW6IECZ5K%2bSsHU5mPr07k0kDdubr8N4evMSW5oAMRsg6P%2f3rm7PRnu7Ek&lwp=rt&t=e
mailto:J_Capek@Dell.com


Číslo objednávky:
181957081

Cena za
jednotku Daň Množství Celkem

2Yr ProSupport and Next Business Day On-
Site Service

29,793.30Kč SR 1 29,793.30Kč

Služba: 2Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service
Výrobní číslo: 41W8C92
Data servisu: 12/12/2020 - 11/12/2022

2Yr ProSupport and Next Business Day On-
Site Service

29,793.30Kč SR 1 29,793.30Kč

Služba: 2Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service
Výrobní číslo: 4257C92
Data servisu: 12/12/2020 - 11/12/2022

Shrnutí daně:
CZK CZK

TypTyp Sazba DPH (%)Sazba DPH (%) ČistáČistá DPHDPH
SR 21 59,586.60 12,513.19

Recyklační poplatek 0.00Kč
DPH 12,513.19Kč

Celkem (CZK) 72,099.79Kč

Podrobnosti o produktu

Číslo
položky

Položka Cena za
jednotku

Daň Množství Celkem

732-37374 2Yr ProSupport and Next Business Day On-
Site Service

29,793.30Kč SR 1 29,793.30Kč

Číslo
položky

Položka Cena za
jednotku

Daň Množství Celkem

732-37374 2Yr ProSupport and Next Business Day On-
Site Service

29,793.30Kč SR 1 29,793.30Kč

Potřebujete pomoc?



Jsme zde, abychom vám zodpověděli všechny otázky ohledně objednávek. Spojte se s
námi. 

KONTAKTY NA
SPOLEČNOST DELL:         

Toto je automatická zpráva, na kterou nelze odpovídat.

Často kladené dotazy

• Jestliže jste nám poskytli e-mailovou adresu, pravidelně kontrolujte, zda vám nepřišli informace o vaší objednávce.

• Z bezpečnostních důvodů nemůžeme změnit vaši dodací adresu pro tuto objednávku.

• Zkontrolujte podrobnosti v tomto dokumentu a v případě problémů či nesouladu ihned kontaktujte nás nebo vašeho obchodního zástupce.

• Po přijetí objednávky si zkontrolujte zboží a dejte společnosti Dell co nejdříve vědět, pokud zjistíte nesoulad v položkách uvedených v tomto
dokumentu, a to ve shodě s obchodními podmínkami společnosti Dell.

Právní upozornění:

(1) Obrázky produktů uvedené v tomto e-mailu jsou pouze ilustrační.

(2) Tato objednávka vychází ze standardních obchodních podmínek společnosti Dell (pro prodej produktů a služeb firemním zákazníkům
(komerční sektor a státní správa) nebo spotřebitelům), které vám byly poskytnuty v okamžiku odeslání objednávky (pomocí internetové nákupní
stránky a/nebo cenové nabídky od společnosti Dell). Společnost Dell poskytuje služby podle popisu v příslušné dohodě o poskytování služeb
(která může obsahovat objednávkové formuláře nebo popisy služeb dostupné na stránkách www.Dell.com/ServiceContracts, formuláře s
technickými údaji nebo soupis prací). Podpisem cenové nabídky společnosti Dell a/nebo odesláním objednávky na základě cenové nabídky
souhlasíte s obchodními podmínkami společnosti Dell a všemi uvedenými dohodami o poskytování služeb (souhrnně „Smlouva“). Tato Smlouva
představuje finální dohodu mezi stranami, nahrazuje veškeré předtištěné nebo jiné podmínky uvedené v jakékoli objednávce, faktuře nebo
jiném dokumentu vydaném kteroukoli ze stran, pokud u takového dokumentu obě strany písemně neodsouhlasí, že má přednost. Máte-li
nicméně se společností Dell samostatnou, aktuálně platnou dohodu o nákupu produktů, softwaru nebo služeb, tato dohoda platí namísto
standardních obchodních podmínek společnosti Dell, nebo – v případě provedeného soupisu prací – platí společně se standardními obchodními
podmínkami společnosti Dell, není-li písemně ujednáno jinak.

(3) Tam, kde objednávka zahrnuje infrastrukturní produkty, podle definice ve standardních komerčních obchodních podmínkách (v angličtině)
společnosti Dell, platí doplňkové podmínky (v angličtině) společnosti Dell pro infrastrukturní produkty. Seznamte se s principy licencování
softwaru, zárukou a podporou pro produkty, výjimkami, opravnými prostředky a podmínkami odškodnění, které se mohou u jednotlivých řešení
Dell Technologies lišit.

(4) Osobní údaje byste měli poskytovat společnosti Dell pouze tam, kde je to nezbytně nutné. Jestliže společnost Dell potřebuje zpracovat vaše
osobní údaje, aby mohla splnit vaši objednávku, udělá to v souladu s právními předpisy a prohlášením o ochraně osobních údajů . Pokud musí
společnost Dell při plnění této objednávky zpracovávat vaše osobní údaje jako zpracovatel osobních údajů, bude tak činit výhradně v souladu s
právními předpisy a veškerými dohodami o zpracování údajů uzavřenými mezi smluvními stranami. Jestliže neexistuje dohoda o zpracování
údajů, společnost Dell bude zpracovávat osobní údaje zákazníka v souladu se standardními podmínkami společnosti Dell pro zpracování údajů.
Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte privacy@dell.com.

(5) U veškerých řešení objednaných pro další prodej se vaše objednávka řídí příslušnou smlouvou OEM, smlouvou o partnerství Alliance nebo
prodejní smlouvou pro prodejce/distributory se společností Dell. U prodejců bez písemné dohody platí obchodní podmínky společnosti Dell pro
další prodej.

(6) Společnost Dell nenese zodpovědnost za typografické chyby, chyby v cenách ani další chyby a vyhrazuje si právo jakoukoli objednávku na
základě takových chyb zrušit.

Nápovědu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na stránkách https://www.dell.com/support/contents/cz/cs/czdhs1/category/esupport-
order-support?lwp=rt.

Jakékoli stížnosti směřujte na https://www.dell.com/support/home/cz-cz

Jsme zde, abychom vám zodpověděli všechny dotazy týkající se objednávek . Spojte se s námi .

DELL Computer, spol. s r.o.

Sídlo: Praha 11, Chodov, V Parku 2325/16, PSČ 148 00, identifikační číslo: 452 72 808, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

https://www.dell.com/support/incidents-online/order-support
https://www.facebook.com/Dell
https://twitter.com/DellEMCCzech
https://www.linkedin.com/company/dell/
https://www.dell.com/learn/cz/cs/czcorp1/terms-of-sale
http://www.dell.com/ServiceContracts
https://www.dell.com/learn/cz/cs/czcorp1/terms-of-sale
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/campaigns/fr/Documents/Additional-terms-for-Infrastructure-Products.pdf
https://www.dell.com/learn/cz/cs/czcorp1/policies-privacy
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Legal_Docs/en/uk/data_protection_terms_uk_en.pdf
mailto:privacy@dell.com
https://www.dell.com/learn/cz/cs/czcorp1/terms-of-sale-reseller
https://www.dell.com/support/contents/cz/cs/czdhs1/category/esupport-order-support?lwp=rt
https://www.dell.com/support/home/cz-cz
https://www.dell.com/support/contents/cz/cs/czdhs1/category/esupport-order-support?lwp=rt
https://www.dell.com/support/contents/cz/cs/czdhs1/category/contact-information?ref=footer


soudem v Praze, oddíl C, vložka 9231.

Dell.cz

http://www.dell.cz/

