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DETAILY OBJEDNÁVKY
DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: oddelenie marketingu AS
Číslo objednávky: 397992
Dodacia lehota: Okamžité stiahnutie
Jazyk: Slovenský

REŠERŠOVANÁ SPOLOČNOSŤ
VZOROVÁ SPOL. S R.O.
Sídlo:
Vzorová 10
100 10 Vzorovo
SLOVENSKO
Telefón: +421-0-123456
Fax: +421-0-654321
E-mail: vzorova@vzorova.sk
Registračná adresa:
Vzorová 10
100 10 Vzorovo
SLOVENSKO
Sklad:
Pekná 1
055 52 Príkladná
SLOVENSKO
ICON číslo: 4173990
IČO: 88888888
IČ DPH: SK9999999999
Medzinárodné DIČ: SK9999999999
Stav registrácie spoločnosti: 10.01.1995 - registrovaná spoločnosť
Stav činnosti spoločnosti: 10.01.1995 - aktívna spoločnosť
Informácia je platná k : 02.08.2013

HODNOTENIE SPOLOČNOSTI
Údaje o insolvencii:

Na základe nám dostupných informácií sa spoločnosť nenachádza v konkurze/insolvenčnom konaní.

MAXIMÁLNY ÚVER:

EUR 100.000,00
Maximálny úver vyjadruje najvyšší možný limit (dodávateľský úver) dodávateľa za dodaný tovar alebo poskytnuté služby v
termíne splatnosti 60 dní. (Predpokladom je, že priemerná spoločnosť má 5 dodávateľov, ktorí dodávajú tovar, alebo
poskytujú služby v rovnakom čase.)
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Credit Rating:

@rating score: 6 - Stredné riziko
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▲
Credit Rating je vyjadrený ako @rating score s hodnotou 0 (insolvencia) až 10 (takmer žiadne riziko). @rating score udáva
pravdepodobnosť úpadku spoločnosti v nasledujúcich 12 mesiacoch od dátumu stanovenia @rating score.

PLATOBNÁ MORÁLKA:

Platby sú vykonávané prevažne podľa stanovených podmienok.

INKASNÉ SKÚSENOSTI: Nie je evidovaný žiadny inkasný prípad v databáze Coface Slovakia Credit Management Services s.r.o. voči
uvedenej spoločnosti. prevyšujúci hodnotu EUR 500.

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
Centrálny register
záložných práv:

žiadny záznam

DEFINÍCIA, HODNOTIACE KÓDY
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Insolvencia / Predbežné konanie

PLATOBNÁ MORÁLKA
Platby sú vykonávané korektne. - Podľa našich skúseností sú platby vykonávané pravidelne. - Platby sú vykonávané prevažne podľa stanovených podmienok.
- Platby sú vykonávané s omeškaním. - Platby sú vykonávané pomaly. - Platby sú vykonávané veľmi pomaly. - Platby sú vykonávané veľmi pomaly,
vymáhanie prebieha i súdnou cestou. - Platby boli zastavené.

Obchodná informácia je určená výhradne pre potrebu odberateľa a nie je možné
ju použiť ako dôkaz alebo potvrdenie, a to v akejkoľvek forme.
Informácie alebo ich časť nie je možné poskytnúť tretej osobe a to oznámením,
umožnením nahliadnutia či opomenutím.
Coface Central Europe nezodpovedá za žiadne škody spôsobené odovzdaním
nepresných alebo neúplných podkladov a za prípadné škody, ktoré vzniknú
odberateľovi v obchodnom styku s treťou stranou, ktorej sa týkajú dodané
obchodné informácie.

V prípade ďaľších otázok prosím kontaktujte :
Coface Slovakia Credit Management Services s.r.o.
Šoltésovej 14
SK - 811 08 Bratislava
Tel.: +421/2/6720 1616
Fax : +421/2/6241 0359
E-mail: coface@coface.sk
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E-mail: coface@coface.sk
*** Koniec dokumentu ***
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