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Nako

www.nakonabytek.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

Kontaktní osoba Štěpán Klejch 603 187 381

Těšíme se na shledanou Nako nábytek

a
1

2

23

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

Démontáž stávající krytiny(m2) dle nákresu 8.386Kč

Penetrace(m2) dle nákresu 3.354Kč

Úpravy podkladu — vyrovnání dle nákresu 14.375Kč
nerovností, štěrka 3mm (kg) .

Lepidlo(kg) dle nákresu 4.790Kč

Koberec zátěžový v dle nákresu 35.840Kč
pásech(m2) _______________________

PVC ‚tl. min. 2mm(m2) dle nákresu 1.913Kč
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7 Nalepeni koberce vč.soklování dle nákresu . 140 16.965Kč
plastovou lištou s
vlož.pr.koberce(m2) ________________

8 Nalepení PVC vč.soklovánf 938Kč
PVC lištou(m2) _______________________________

9 Doprava a manipulace s 3.200Kč
materiálem

dle nákresu 140

dle nákresu 800

Celková cena za podlahové krytiny s prací bez DPH : 75.388Kč.
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Ční úřad Praha-zžpad J V PRAZE
kráci 95 I dne 18.Q2.aoog~

PRAHA 4 a—

4a21 6/0&/?)~0 90?1/2752
:uje: qÁ1~OVÁ ŠÁRn

efon: 2E~. 373 016 l-inka: 3016
Fax: 261 373 098 č.dveří: 120

Daňový subjekt:

NÁbytek KOcanda s.r.o.
OSNICE 19
252 42 JSS~NICE U PRAHY

Číslo spisu; 303583/2001

OSV~DČswŤ
O egistraci

Podle ~ 33 odst. 12 a 13 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve zněrí pozděflích předpisů (dále jeti ‘zákon o správě
daní); jste u shora uvedeného správce daně zaregist.rovár~ s účitností
od 08.02 .200u. a je Vám přidě eno toto daňové ~.denti.fikačri~ číslo:

tľč: CZ26433125

Současně se ukončuje platnost Osvědčení o 1-egistrac~
Čj. 32543/01t06v901/1084 ze dne 21.02.2001.

Podle ~ 5 odst.3 záköna Č.S85/1992 Sb., o daru zlpžidané hodnoty,
ve znění Pozd~jších předpisů, a ipodle ~ 111 bodu 3 zakoria
č.235/2.Ü04 tb., o a~nj z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

jste
p3‘~tcem daně z př&dané lndnoty

- S ú~ihností od 21.02.2001

Odůvodnění:
Dne 31.01.2008 došlo ke změně obchodního jména. Protože jste nesplnili
svoji zákonnou povinnost podle ~ 33 odst. ? zákona správě daní oznámit
správci daně tuto změnu do patnácti dnů ode dne, kdy nastala, provedl
správce daně tuto změnu na základě ustancvení ~ 33 odst. 15 zákona o
správě daní z úřední povinnosti.

Daňové identifikační číslo musíte uvádět ve všech případech komunikace
se správcem daně a v da1~ích př~pad~ch., pokud tak stanoví zvláštní zákon
(~.33 odst.12 zákona o správě daní). Při všech platbách, poukazovaných
správci daně, pou~&jte jako variabilní symbol kmenovou část DIČ
(tj. číslo za kódem CZ .

Veškeré změny údajů, týkající se Vaší registrace, jste povinen oznámit
shora uvedenému Šprá~j daně do 15 dnů ode dne, kdy nas:taly (~ 33 odst.?
zákona o správě dars~).


