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טלפון0544689795 :
הזמנה39754 :

#

מס' פריט

תאור פריט

כמות

ש"ח כולל מע"מ

1
2
3

0
0
0

סדיניות חד פעמי נועם  15י&;#34ח
חיתולים למבוגרים נועם אול נייט L
 11+1מתנה ][28₪

11.00
11.00
1.00

28.00
48.00
)(28.00

סה"כ כולל
מע"מ
308.00
528.00
)(28.00

23.00

סה"כ כולל מע"מ:
הנחה 0.00 %

808.00
0.00

סה"כ לתשלום:

808.00

פרוט התשלום
סה"כ ללא מע"מ:
הנחה:
מע"מ 17.00%

690.60
0.00
117.40

פרטי תשלום :חשבונית מס קבלה אתר

מספר15/010676 :

שורה

פרטים

סוג תשלום מס' שובר

תאריך פרעון

מספר כרטיס

שקל חדש

1

התקבל בכרטיס
אשראי באתר

מאסטרקארד

08/03/2021

615

808.00

סה"כ:

808.00

מסוף 2384221

דש מדיקס
MAX
כרטיס:
מספר כרטיס****0615 :
מטבע:

ש"ח

ABS-601-6S

מספר עסק 7081755

עסקת חובה מאושרת
חברה
 - 0053119ת -
מספר שובר27092082 :
עסקה טלפונית
אופן ביצוע:

סוג אשראי:
סכום:

19:52:15

27/02/2021

אשראי רגיל
808.00

בהתאם לחוק הגנת הצרכן ביטול עסקה עבור מוצרים אשר החוק חל עליהם אפשרי
בתוך  14יום מיום קבלת המוצר במידה ולא נעשה שימוש ומוחזר באריזתו המקורית.
חשוב לשים לב כי לא ניתן לבטל ו/או להחזיר ו/או להחליף מוצר אשר בהגדרתו הינו
ציוד רפואי לרבות כיסאות גלגלים ,ממונעים ,וכן מוצרים היגייניים ומוצרים שנעשו
בהזמנה מיוחדת עבור לקוח.
*להרחבה יש לעיין בתנאי הביטול באתר.
תאריך תשלום 28/02/2021
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