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Zálohová faktui-ä
Variabilný symbol

R
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Poradca podnikateľa, spoL s r. o., Martine Rázusa 23A, 010 01 Žilina

V

1405230100

Dátum vystavenia: 12.08.2014

^

IČO: 31592503
T/-' -DPH:SK2020449189 UÍAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713

Dátum splatnosti: 26.08.2014

Č:2020449189
Feňažný ústav: CSOB a.s.
Spoločnosťje zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro,

Konštantný symbol: 0008

v
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VIožka č. 1408/L.

XJpožornenié

IČO: 31269371

ODBERATEĽ:
w

Täto hstma me je faktúrou Cena Fmančného spravodajcu sa stanovuje za dodame kompleméhu
roŕníka a od odberateľov sa vybera. formou preddavkov vo výške oznámenej vydavateľom.
Kupujúci obdrä na zaplatený preddavok faktúru vo výške zaplateného preddavku. Táto faktúra nie
je koaecná a neukončuje odber roômka. Záverečné vyúctovanie sa yykouá po dodani posledného
čisla produktu, na základe skutocľiého rozsahu vyáaných stran a faudú z neho odpocitané prijaté
preddavky, súéasťou ktorýchje vyúctovaná DPHL V prípade, že ste platíteľom DPH anazálohovej

ICDPH:SK2021424l08
/
Domov dôchodcov
Obchodná 73

Poproč

faktúre sme neuviedli Vase IČ DPH, vzáujme správnosti vystavema celoročného vyúctovama -

04424

faktúiy, nám to, pTosíme, oznámte Vpripade platby bankovým prevodom alebo postovou
poukážkcm uvadzajte, prosime, vždy vanabilný symbol Zabezpeťí sa tým vcasné a sprävne
zaevidovame Vasej platby Ďalaijeme
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Služfay záfmnfkom

Objednávanie a predaj produldov
^

tel. 041/70 53 600
fax: 041/70 53 343

tel 041/7053222
fax: 041/70 53 343

408

/

DISTmBUCNÄ ADRESA:

V prípade, ak chcete tovar zasielať na inú adresu ako je
uvedená prí odberateľovi, kontakŕujte prosím: bonus@pp.sk
alebo volajtena tel: 041/70 53 600.

bnnusŕalnn.sk: www.no.sk

Fakturujeme Vám zálohovo preddavok na Financného spravodajcu (vrátanc CD archívu), ročník2015
r

ý preddavok (1 ks) za cca 401 strán, ročník 2015
Počet predplatených kusov
Celkom k úhrade

19,98

1,00 ks

4.3.3
* Porsdca
podnikEE^Í, spof. s r.ť>.
Sidfo: Martinsi RimiSé^'íA, 01001 ^';-";,?ŕ f

19,98

tČ DPH: 3K2Q20í4<<^lč: 202044S1SÔ

ť

lč0;31 592 503,
y

Vprípade, žekupujúci vlehote do 14 dníodo dňa úlirady tejto zálohovej faktúry nevznesie pisomnou fonnou upredávajúcehopripomienkykpoámienkampredaja,pTedávajúciberie
tento prejav vôle (zaplatenie) za vyjadrenie súhlasu s poámienkami predaja preäávajúceho vo väetkých bodoch. Spolocoosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. zabezpečuje na vlastaé
náklady zber odpadov z obalov pre obalové materiály z plastov, z papiera a lepenky.
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