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Názov a sídlo účastríka: 

Pcdtatrarskč múzeum v Popracte 
Vaianského 72/4 
05SC1 Poprac t 

\r 
Faktúra 
Koniec zCčt. obcobia- 26.08.2012 

Splatrosí faktúry oo: 15.09.2012 

Uert codania služby: 01.09.2012 

Dátum vyhotovenia- 01.09.2012 

Variabilný symbol: 0132362948 

iC DPH'D Č účastr :<a 

JCO úóastn ka: 37781171 

Faktúra čisto: 2165155603 

Ciskt t e š s t a n i c e : 0917267541 

Meno použlvatefa: -

Strana: 1 / 1 

Adresa platiteľa úhrad; 

Podtatranské múzeum v Poprade 

Názov položky Obdobie/Množstvo Počet Suma bez DPH DPH {%) 

Mesačný popl.PauSál 3 EUR 27.08.2012-26.09.2012 1 2.5000 20.00 

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby} 2.50 EUR 
DPH 20% 0.50 EUR 
Spolu s DPH 3,00 EUR 

Spolu zaokrúhlene 3,00 EUR 

Informácie o Vašej spotrebe 
Celkovo ste provolali: 0 min. Os Počet minút z balíka: 0 min. Os 
Poslali sle: n SMS Počet minút nad balík: 0 min. 0 s 
Viac informácií o spotrebe nájdete na vww.orange.sk v sekcii Zákaznícka zóna 

Vážený zákazník. 

dovoľujeme ai Vám oznámiť. že s účinnosťou cd 1. augusta 2012 meni spc-.cčnost 
Orargo Stovensko, a. s., svoje sídlo a adresu. 
Nová adiesa spoločnosti je Metodova 8. 821 08 Bratislava. 

V prfpade otázok nás. prosim. kontaktujte na Zákazníckej linko 905. 

Pri oha: In fo rmác ia o s tave úč tu 

ry-
Vladislav Kupka 

raditoľúsoku Služieb zákazníkom 

Vážoiý zákaz'Vk, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko rájcteie na tsáej intemotovej stránke vAW.orange.sk-ínojofange. kca máte 
k dispDzic aj bezplatné informácie o veôej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. VéS osobný operátor je: 5artošová Lucia. Komaktovat ná3 môžete 
ptjstrednlctvom kontaktného fotmUáiu na našej internetouej stránke vAvw.orargesk/Otazkya prcstrednlot.-om Zákazníckej ínky 905 0905 S05 905 (non-snp). 
Pri platbe nezabudnite, prosim, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokruhlujú. zaokrúhloná je až výsledná cena 
uvedená na faktúre .ipdrvitknvá m n n za oa&kvtnuté služby ie stanovená podľa zmluw-


