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Faktúra za služby pevnej siete 
Slc/ak TcWwo, ;»-•}., Kž';k1žčora 1 C, 62513 Brofclava. Oectiotoý register vedený t> i Okr. a'ido Bistisbra ľ. cdd. Sa. vložka č. 2081/8. IČO: 33 753 AíO 
OČ. 2020273883. i t OPI -:.SK 20202738S3. Tatrabunku. aÄ.ô'Sloúčtu 2623740740/1' W. IBAN.SK28 1100C0000025 2874 C74C, KC: TA:HSKHX 

i potrebné na úhradu faktúry: 

SUMA NA ÚHRADU: 136,44 € 

DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2013 

VARIABILNÝ SYMBOL: 2750991955 

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom 

vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov: 

Číslu út lu VÚB. 
Číslo účiu Tatra banka: 
Číslo účtu SLSP: 

Užitočné informácie 
S Vážený zákazník, ia čísle 08CO/I235CO Vám 
poskytneme všetky inícrrnäcie k Vašim faktúram, ako 
či j k produktom a službám Telokomu. K dispozícií 
srrio Vám počas pracomý=h dni, cd S.OO do 17.00 
hod. 

Faktúru 5 podrobným vysvetlením nájdete na 
www.telekom.sk/vzorfaktury 

- Vážený zákazník. Vaše faktúry môžete dostávať 
aj v eteklrcmckej forme. Viac sa dozviete na tislo 
0800/123500 alebo na sienkach wuw.ieleXom sk. 

Fakturačné údaje: 

Dátum dodania služby: 

Dátum vyhotovenia: 

Číslo faktúry. 

IČO: 

31.05.2013 

03.06.2013 

2750991955 

37781171 

Vaše identifikačné údaje: 

Adresát: Podtatranské múzeum, Vajanského 72/4 
058 01 Poprad 1 

Účastník: Prešovský samosprávny k 'a;. Námestia Mieru 2 

0800i Prešov 1 

Číslo adresáta 117037390N 

Ac\ 
23'4093950/0200 
2628740740/1100 
633738777/0900 

Upozornenie Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 131,45 € 

Faktúra za obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013 
Telekomunikačné služby bez DPH 114,53 € 

DPH 21,91 € 

Suma na úhradu J 36,44 € 
Ďakiyeme. 

UPOMIENKA: 

Hodnota upomienky nieje zahrnutá do sumy na úhradu. 
Vážený zákazmi, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že ku dr>eénétru dŕ\u ste nejhrad i spiatnú faktúru za služby poskytnuté v 
pevnej sieti za fekturačné obdobie: 

01.045013 • 33.04.2013 131.45 6 

Džnusumu 131,45 € , prosím. uhradte dn 3 dní od doručenia tejo uporr enkys variabilným symbolom 5750028301 na 
bankový účet spoločnosti Si o vak Telokom. a s. Uhradením d žnej sumy v uvedenom le-nins? sa vyhnete dočasnému 
odpojeniu olektion ckých komunikačných služieb pie neplatenie. <tcré bude spop s'.ner.e podľa plalných Cenníkov 
spoločnosti Sl»\ak Telekom, a s. 
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http://www.telekom.sk/vzorfaktury

