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Nako

wwwnakonabytek.cz

Reaguji jménem rodinné firmy.
Na trhu s nábytkem jsme již od roku 1990, fungujeme jako rodinná firma na vlastní
prodejní ploše, která činí téměř 4.000m2. Disponujeme svým zbožím, veškerou expozici
máme ve svém vlastnictví‘ Naše firma se nachází v blízkosti Průhonického parku.
Spolupracujeme s mnoha výrobci a dovozci nábytku, podlahových krytin a veškérého
interierového vybavení.

Zajišťujeme kompletní servis - návrh, přípravu, realizaci a celkovou výrobu a stejně tak i
veškeré stěhování a montáž na přesné místo.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese nakonabvtek(&žsezrnarn Cz

Kontaktní osoba Lucie Tesárková 736 615 324

Těšíme se na shledanou Nako nábytek

rozměr v cm množství cena za 1 ks cena celkem bez DPH

dle nákresu 1 29.715Kč 29.715Kč

dle nákresu 1 2.545Kč 2.545Kč

dle nákresu 22.850KČ 22.850Kč

dle nákresu 2 33.420Kč 66.840KČ

dlenákresu 3 11.100Kč 33.300kč

dle nákresu 23.070Kč 23.070Kč

dle n~kresu 2 3.050Kč 6.100Kč

dle nákresu I 555Kč 555Kč

dle nákresu 1 2.545Kč 2.545Kč

Celková cena za nábytkové sestavy bez DPH: 187.520Kč

M~ ~‘0— ‘/ /

č. předmět

1 Kuchyňská linka vč.zádového
panelu

2 Stolek s kovovou podnoží -

kuchyň

3 Skříň s posuvnými dveřmi -

kuchyň

4 Skříň ohlašovna

5 Kancelářský stůl

6 Pult ohlašovna - recepce

7 Kyvné dveře (součástí pultu)

8 Deska stolu bez podnoží - PC

9 Stolek s kovovou podnoží -

čekárna
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‚~z~1 ~~iční úřad Pťaha - západ fl I v P~ZE

~ť ~~tk~0i95 Ĺ dne 18.02.2008

“N..j ~u~Je
efot: as-u. 373 01~6 ~1d.nka: 3016

Pax: 2~i 3~73 098 Č.dverí: 120

______________________I

Daňový subjekt:

NÁbytek Kocanda s.r.o. .

OSNIOZ 19
252 42 JSSSNICE U PRAHY

----—p -

Číslo 5p&Su; 303583ĺ2001

o registraci

Podle ~ 33 odst. 12 a 13 rzákona Č.337/19-92 Sb., o správě daní
& poplatků, ve zn&lí pozdtších p~edpi~ů (dále jen “zákon o správě
daní“), j~te u thora uvedeného správce daně za‘registrov-áxi s účinností
Od O8.0-2.20o~. a je Vám přiděleno toto aňové identifikační číslo:

! — -.. $ DIČ: CZ26433i25 I
Sou~asně se ukončuje platnost Osvědčení o registraci

ěj. 32543/01/06‘010 /10-84 ze dne 21.02.2001.

Podle ~ 5 odst.3 ~ákóna Č.‘58-&/1992 Sb., o aan-d. z přidané hodndty
ve znění pozd~jšíeh předpisů, ~ ~podle ~ 111 bodu 3 zákona
č.235/20-Q4 Sb., o daní z přidäně hodnoty, ve znění pozdějších phdpisů

jste
. ..JpDStčem daně z přidané hltoty
. S ú~i1flst.í td 21.02.20-01

Odůvodnění:
Dhe 31.0l.20&g došlo ke zm‘ěně obchodního jména. Prottže jste nesplnili
svoji zákonnou ~ovihndst podle ~ 3-3 odst. 7 zákon--a o správě daní oznámit
správci dan-~ tuto zm~nu do patnácti dnů ode dne, kdy .xtastala, provedO.
správce daně tuto změnu í‘ía základě tistancvení S 3.~ odst. 15 zákona o
správě ďa-ní z úřední ~ovirinosti.

‚ Daňové identifiika‘čnj číslo musíte uvádět ve všech případech komunikace
se správcem daně a v da ších Jpř~padtdh, pokud tak stanoví zvláštní zákon
(~ 33 od~t.12 zákona o správě daní). Pr~ všech platbách, poukazovaných
správci dan~, použdj e ~ko variabilní symbol kmetovou část D-Č
(tj. Číslo ~a k6dem CZ .

Veškeré změny údajů, týkající se Vaší registrace, jste povinen oznámit
shora uvedenému správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastaly (~ ~3 odst.?
zákona ó správě daní)


