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Mestské lesy Bardejov

Od: Nay.sk [eshop@nay.sk]
Odoslané: pondelok 11. októbra 2021 13:13
Komu: info@mlbardejov.sk
Predmet: Potvrdenie prijatia rezervácie č. 7111451843 v NAY  Bardejov

IDEME NA TO! 

Vážený zákazník, 

ďakujeme Vám za Vašu rezerváciu, veľmi si ju vážime. Má číslo 7111451843 a hneď, ako ju v 

predajni Bardejov nachystáme, napíšeme Vám SMS aj e-mail.  

Aktuálny status a stav vybavovania vašej objednávky si môžete kedykoľvek zistiť na stránke na 

webe.  

Kedy budete mať svoj tovar pripravený?  

Rezerváciu, ktorú sme prijali do 19.00 h, budete mať pripravenú do 1 hodiny od prijatia. 

Rezerváciu, ktorú sme prijali po 19.00 h, pripravíme hneď, ako prídeme do práce, čiže bude 

pripravená o 9.30 h.  

V každom prípade, pošleme Vám SMS aj e-mail, keď bude hotová. 
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Ako si ju najjednoduchšie vyzdvihnete? 

Vaša rezervácia bude prichystaná v predajni na mieste označenom „Výdaj e-shopových 

objednávok“. Na vyzdvihnutie stačí, ak nám ukážete tento EAN kód na mobile alebo poviete 

číslo rezervácie. Nič si nemusíte tlačiť.  

Tu je pre istotu zhrnutie Vašej rezervácie: 

Dátum prijatia rezervácie: 11. 10. 2021  

Rezervovaný tovar Počet Cena s DPH

Nokia 3310 Dual SIM modrý 1 ks 52,90 € 

O2 Radosť, SIM karta  1 ks 0,00 € 

Doprava: Osobný odber v predajni - Bardejov 1 Bez poplatku 

Celkom 52,90 € s DPH
44,08 € bez DPH 

Ešte raz Vám ďakujeme za rezerváciu. Urobíme všetko preto, aby ste boli spokojný, že ste sa 

rozhodli pre nákup u nás.  
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Kým čakáte na doručenie, pozrite si našu aplikáciu pre Android telefóny alebo Apple telefóny. 

Má veľa užitočných funkcií, ktoré Vám uľahčia nakupovanie u nás, ak sa k nám vrátite.  

Na tento obchod sa vzťahuju obchodné podmienky Nay (https://www.nay.sk/obchodne-

podmienky) pre e-shop/pre predajné miesta zverejnené na stránke www.nay.sk platné od 

9.5.2019. 

S pozdravom 

Tím NAY 

Odosielateľom tohto e-mailu je NAY, a.s. 

Infolinka 

02/44 555 444 

Ak máte otázky, zavolajte nám na našu Infolinku. 

V pracovných dňoch od 8:00 do 20:00 a cez víkendy a sviatky od 9:00 do 20:00 vám radi odpovieme. 

© Nay, a.s. 


