pNÉ ČÍSLQ" .""j^g./^^;

EVIDEN

R

Zálohová faktúra

w

1206278400

Variabilný symbol

Poradca podnikaíeľa, spol. s r. o., Martina Räzusa 23A, 010 01 Zilina

.V

Dátum vystavenia: 01.08.2012

V

ICO: 31592503

Dátum splatnosti: 15.08.2012

IČDPH: SK2020449189

Číslo úítu: 4220094000/3100
Peňažný ústav: VOLKSbank Slovensko, a.s.
Spoločnosťjezapisanáv Obchodnom registri Okresného súduvžiline, Oddiel: Sro,
V

DIČ: 2020449189

Konštantný symbol: 0008

Vložkač. 1408/L

Upozornenie

ODBERATEĽ:

Täto listma nie je faktúrou. Cena Finanŕného spravodajcu sa stanovuje za dodanie kompletnéiho
rocruka a od oáberateľov sa vyberä formou preddavkov vo výske oznámenej vydavateľom,
Kupujúci obdrží na zaplatený preddavok faktúm vo výske zaplateného preddavku. Täto faktúra nie
je konečná a neukoncuje odber ročnika. Zäverecné vyúétovanie sa vykoná po dodani posledného
cisla produktu, na zätíade skutocného rozsahu vydaných strán abudu zneho odpocitane prijaté
preddavky, súcasťou ktoiých je vyúctovanä DPH. V pripade, ze ste platiteľom DPH a na zálohovej

Domov dôchodcov
Obchodná 73

PoproČ

faktúre sme neunedli Vaše IČ ĎPH, v zäujme sprävnosti vystavenia celorocného vyúĎtovania -

04424

faktúry, nám to, prosíme, omámte. V prípade platby bankovým prevodom alebo poštovou
poukážkou uvädzajte, prosime, vždy variabilný symbol. Zabezpeci sa tým včasné a správne
zaevidovanie Vaäej platby. Ďakujeme.
SIužby zákazníbom
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Objednávímíe a predaj produktov
/

tel: 041/70 53 600

tel: 041/70 53 222
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fäx-041/70 53 343
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ICO: 31269371
ICDPH: SK2021424108
v

r
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DISTRIBUCNA ADRESA:

V prípade, ak chcete tovar zasielať na inú adresu akoje
uvedená pri odberateľovi, kontaktujte prosím: bonusťajepi.sk
atebo volajte na tel.: 041/70 53 600.

bonusfKipp.sk; www.pp.sk

Fakturujeme Vám zálohovo preddavok na Financného spravodajcu (vrátane CD archívu),rocnik2013
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Drvý preddavok (1 ks) za cca 401 strán, ročnÍk 2013
očet predplatených kusov
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Celkom kúhrade
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V prípade, že kupujúci v lehote do 14 dní odo dňa úhrady tejto zálohovej faktúiy nevznesie písonuou formou u predávajúceho pripomienky k podmienkam predaja, predávajúci berie
tento prejav vôle (zaplatenie) za vyjadrenie súhlasu s podmienkami predaja predávajúceho vo vsetkých bodoch. SpoloČnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. zabezpečuje na vlastné
náklady zber odpadov z obalov pre obalové materiály z plastov, z papiera a lepenky.
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