Uporabna Energetika d.o.o
Zgornja Radovna 23
4281 Mojstrana
Ident. št. za DDV: SI58647465
Številka kupca: 91749

Ponudba št. 1172553
Datum izdaje ponudbe: 10.9.2014
Veljavnost ponudbe: 17.9.2014

Zap. št.
1

Vrsta blaga/Storitev
Podaljšanje SI domene – monitel.si

Obdobje
1 leto

Kol.
1

Cena na enoto
14,16 €

Popust
DDV
0%
22 %
Skupaj (brez DDV)

Cena brez DDV
14,16 €
14,16 €

DDV 22 % skupaj

3,12 €

Skupaj (z DDV)

17,28 €

Znesek skupaj za plačilo

17,28 €

Plačilo ponudbe lahko izvedete na naslednje načine:
1. Plačilo na TRR (plačilni nalog)
Prosimo vas, da plačilo izvršite preko plačilnega naloga UPN.
IBAN: SI56 0312 7100 0286 445
BIC: SKBASI2X
Referenca: SI00 1172553
Koda namena: OTHR

2. Plačilo s kreditno kartico
OPOMBA: K znesku za plačilo na ponudbi se bodo prišteli stroški obdelave naročila v višini v višini 0,48 €.
Plačilo s kreditno kartico
Ob kliku na zgornji gumb boste preusmerjeni na stran Domenca.com, kjer boste izvedli plačilo ponudbe.

3. Plačilo prek sistema PayPal
OPOMBA: K znesku za plačilo na ponudbi se bodo prišteli stroški obdelave naročila v višini v višini 1,03 €.
Plačilo prek sistema PayPal
Ob kliku na zgornji gumb boste preusmerjeni na stran Domenca.com, kjer boste izvedli plačilo ponudbe.
Račun vam bomo izdali na osnovi uspešno izvedenega plačila v roku 7 dni.

Naročnik s plačilom zneska po ponudbi vstopa v pogodbeno razmerje s ponudnikom in potrjuje, da je prebral splošne pogoje
ponudnika, se strinja z njihovo vsebino in jih v celoti sprejema.
Če je naročnik potrošnik, lahko od pogodbe odstopi v 14 dneh od dneva sklenitve pogodbe, s pisnim obvestilom ponudniku, brez
navedbe razlogov za svojo odločitev.
Prav tako naročnik nima pravice odstopiti od pogodbe, če je bila domena v vmesnem času aktivirana (.si domene) oz. registrirana ali
podaljšana (vse ostale domenske končnice), ali če gre za storitve ponudnika, ki so bile opravljene oziroma izdelane po njegovih
natančnih navodilih oziroma so bile prilagojene njegovim osebnim potrebam oziroma ki zaradi svoje narave niso primerne za vračilo
oziroma jim je pretekel čas uporabnosti, ali če gre za pogodbe o dobavi avdio ali video posnetkov ali računalniških programov in je bil
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odprt varnostni pečat oziroma aktiviran program, ali v drugih primerih, ki izhajajo iz splošnih pogojev ali posebnih dogovorov.
Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vas lepo pozdravljamo!

Matija Jekovec
Direktor
Domenca d.o.o.
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