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SUMANAÚHRADU: 29,18 €
DÁTUMSPLATNOSTI: 18.07.2012
VARIABILNÝSYMBOL: 7740067887

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB:
Číslo účtu Tatra banka:
Číslo účtu SLSP:

2314093958/0200
2628740740/1100
633738777/0900

Užitočné informácie
~ Vážený zákazník, na bezplatnom 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 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby
Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte
na bezplatnom čísle 0800/123777 , ktoré je
dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím,
kontaktujte na bezplatnom čísle ~ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na
www.telekom.sk/vzorfaktury
Hovory označené" boli ukončené v mobilnej sieti
Slovak Telekom, a.s.

Q Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať
aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle
0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

~

1024079301

I~!&.~,i(lentifikačné údaje:
Adresát:

Číslo adresáta:

Základná Škola Štítnik

5*029262411-01~8~~4 111111111111111111111111111111111111111 x
Faktúra za služby pevnej siete

Fakturačné údaje:
, 'tj !' '

Dátum dodania služby:
Dátum vyhotovenia:
Číslo faktúry:
IČO:

30.06.2012
04.07.2012

7740067887
35543604

Poda cie č.:

1 O -07- 2012
'5ib\~~Clsla 5>' 5.1

Vybavi.je:

Základná škola, Školská 295
04932 Štítnik

Spolu bez DPH
19,88 €
·9,17 €
13,28 €
23,99 €

Spolu bez DPH
0,0000 €
0,0000 €
0,0000 €

0,00 €

Spolu bez DPH
0,0000 €
0,0000 €
0,0000 €
0,0000 €

23,99 €

Spolu bez DPH
0,49 €

0,49 €

Počet Cena bez DPH - spolu bez DPH
1 -0,16 € ·0,16 €

-0,16 €

Počet
1
1
1

Cena bez DPH
19,88 €
·9,17 €
13,28 €
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Udaje potrebné na úhradu faktúry:

Prílory:

Obdobie
01.07.2012·31.07.2012
01.07.2012 - 31.07.2012
01.07.2012·31.07.2012
Pravidelné poplatky spolu

Volania
Volania na 02
Miestne volania
Medzimestské

Poplatky za volania spolu

Volania
Volania na ms T
Volania na Orange
Miestne volania
Medzimestské

Hlasové služby -telefónne číslo 058/7931330 spolu

Počet
1

45
6

Čas
0:01 :00
1:29:22
0:13:30

DPH
4,86 €

29,18 €

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.8.2012 dochádza k zmene sumy v položke Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti
uvedenej v jednotlivých Cennikoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Aktuálne Cenníky
nájdete na www.telekom.sk/osobne/pomo·c·a·podpora/dokumenty.a.pravne-informacie/dokumenty·na-stiahnutie/cenniky·sluzieb-pevnej-siete/
a v Telekom centrách.

Vážený zákazník, prijmite, prosím, ospravedlnenie zo strany našej spoločnosti za chybu pri spracovaní dát. Časť hovorov do
siete T-Mobile, uskutočnených v máji 2012, sme Vám spoplatnili napriek tomu, že mali byť bezplatné v rámci Vašich vol'ných
minút. Dané hovory Vám dobropisujeme vo faktúre za 6/2012 v časti Ostatné. Veríme, že napriek vzniknutej situácii Vám
využívanie služieb od Telekomu prinesie vela spokojnosti.

Obdobie
01.07.2012·31.07.2012

Sadzba DPH
20%

Počet
4
5

38
8

Čas
0:04:42
0:09:29
0:47:52
0:20:07

Pravidelné poplatky
Biznis ISDN Uni
Biznis ISDN Uni 200 zlava
Biznis ISDN Uni 200

Poplatky za volania
1.6.12·30.6.12 Voľné minuty: 03:20:00, z toho
využité voľné minúty: 03:06:02
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné

a zahr. O. a 1. pásmo

Poplatky za volania 058/7931346

Internet- prístup ztkladnz
Pravidelné poplatky
Mail Klasik

Internet -prístup ztkladnz spolu

Ostatné
- Jednorazové poplatky --

05/12_00421587931330_ Volania na T·Mobile

Ostatné spolu

DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Celková suma na úhradu:
Ďakujeme.

Počet Cena bez DPH
1 0,49 €

Základ dane
24,32 €

V súvislosti so zavedením obchodnej značky Telekom sa vo faktúrach menia niektoré doteraz používané pojmy označujú ce siete, smerové volania, služby. Z pojmov sa vypúšťajú značky T·Mobile a J-Corn, skratky
TM, TMSK, ST. Zavádzajú sa nové pojmy: mobilná sieťTelekom a pevná sieťTelekom a nové skratky: ms T (mobilná sieťTelekom) a ps T ( pevná sieťTelekom).


