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Faktúra za služby pevnej siete
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,Údajepotrebnénaúhradufaktúry:
SUMA NA ÚHRADU:

15,29

DÁTUM SPLATNOSTI:

Fakturačné
údaje:
€ Dátum dodania služby:

31.12.2015

Dátum vyhotovenia:

18.01.2016

VARIABILNÝ SYMBOL:
VÚB
Tatrabanka:
SLSP:
ČSOB:

111111111111111111111111111111111111111

Číslo faktúry:

5781014028

IČO:
IČ DPH:

SK20 0200 0000 0023 14093958
SK2811000000 0026 2874 0740
SK57 09000000000633738777
SK58 75000000000025505443

Vašeidentifikačné
údaje:
Adresát:

LESYMODRA s.r.o., Harmónia 3001

02.01.2016

90001 Modra 1

5781014028

Účastník:

LESY MODRA, s.r.o., Harmónia 3001
90001 Modra

34110186
SK2020360947

1001292503

Číslo adresáta:

Faktúru prosím uhradle platobným príkazom vo Vašej
banke na jeden z uvedených účtov.

Užitočné informácie

Biznis Partner 01.12.2015·31.12.2015:

W Vážený zákazník, na čísle 0800/123500 Vám
poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako
aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii
sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00

Pravidelné poplatky

12,74 €
Sadzba DPH
20%

DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

hod.
Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete
a www.telekom.sk/faktura

Základ dane
12,74 €

DPH
2,55 €
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__------Celková suma na úhradu:

15,29 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien S účinnosťou k 1.1.2016 a k 1.2.2016
meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak
Telekom, a.s., Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím
prostriedkov komunikácie na diaľku. Znenie uvedených dokumentov nájdete na stránke
www.telekom.sk.
Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu

VO

vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákazníckej linke

Telekom 0800123456 .
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Informácia o stave účtu
Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť záväzok z predchádzajúcich období
v sume 15,29 €. Pokiaľ máte schválený splátkový plán alebo predlžená splatenie,
splátky hradte v dohodnutých termínoch a sumách. V tejto sume nie je zahrnutá faktúra
za aktuálne obdobie.
V prípade otázok sme Vám k dispozícii na čísle 0800 123 500. Ďakujeme.

Od 1.10.2015 je zmenou obch. podmienok poskytovateľaslužbyePoukaz platiteľfaktúrypovinnýsa pri platbe na pobočke Slovenske] pošty/Poštovej banky preukázať platným OP.

