
Товар відвантажується зі складу тільки того гіпермаркету, де було замовлено 

товар і на розрахунковий рахунок якого було перераховано кошти.

УВАГА!!! Прохання в призначенні платежу в платіжних дорученнях на початку обов'язково 

вказувати номер документа: Рахунок №Счт/K7-0020237 від 01.05.2022

Рахунок №Счт/K7-0020237 від 01.05.2022
Продавець: ТОВ "Епіцентр К"

Юридична адреса: 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6-К;

Код ЄДРПОУ 32490244.

Склад відвантаження товару

"Будівельно-господарський гіпермаркет 

"Епіцентр К" № 7, м. Київ

04201, м. Київ, вул. Полярна, 20-Д

Тел.: (044) 594-90-47 // 

k7.beznal@epicentrk.com

Угода: Договір на виконання робіт.

Реквізити 

IBAN: UA333808050000000026003465253

"РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ, Київ

ЗАЛИШ ВІДГУК!

Ми прагнемо 

стати кращими!

Ваш персональний 

фахівець на ТЦ:

-

Платник: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТИ НЕ ОДИН" БЛАГОДІЙНИЙ 

ФОНД 1+1 МЕДІА", ЄДРПОУ 41565550
04080, Україна, м.Київ, вулиця Кирилівська , будинок 23    .

IBAN : 

 

Одержувач: той самий 

//.

Товар по рахунку зарезервовано на три дні до та 3 дні(в) після оплати.

№ Од.

вим.

Кількість Ціна

(без ПДВ)

Сума 

(без ПДВ)

Артикул Штрихкод НайменуванняКод 

УКТЗЕД

 1 А0101206 Доставка: Комплектація  1 125,00 1125.00 1.000 грн49.41

Сума без ПДВ:

ПДВ:

Всього:Всього найменуваннь  1  на суму 1 350,00

Сума: одна тисяча триста п'ятьдесят гривень 00 копійок 

Бухгалтер

Для отримання товару покупець при собі повинен мати доручення, свідоцтво платника податку та документ, що 

засвідчує особу.

 225,00Автор документу: Боровіков Максим Володимирович

Складено: Боровіков Максим Володимирович

 1 125,00

Рахунок дійсний для сплати протягом трьох банківських днів

Уразі оплати рахунку приватною особою, товар отримує особисто платник з паспортом і копією 

паспорту або довірена особа з нотаріально завіреною довіреністю.

 1 350,00

Увага! Оплата цього рахунку означає згоду з умовами постачання товару. Товар відвантажується по факту зарахування коштів на розрахунковий рахунок 

постачальника, самовивозом, при наявності доручення та паспорту. 

Увага! Товариство з обмеженною відповідальністю ТОВ "Епіцентр К",керуючись нормами пункту 9, підрозділу 8 розділу XX ПКУ, із урахуванням змін і 

доповнень з 01.04.2022 року та на період воєнного стану переходить на спрощену систему оподаткування із сплатою податку 2%, у зв'язку з чим 

реєстрація платником ПДВ призупиняється

Під призупиненням реєстрації платником ПДВ розуміється,що призупиняються права та обов'язки встановлені ПКУ (у тому числі на нарахування ПДВ) на 

період використання особливостей оподаткування встановлених цим пунктом.

Автор друку: Литвиненко Сергій Олександрович  01.05.2022 у 12:06.34


