
Zálohová faktúra
Variabilný symbol 1305855100

Poradca podnikatel'a, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 Ol Žilina Dátum vystavenia: 13.12.2013 JftdIČO: 31592503
Dátum splatnosti: 02.0l.2014IČ DPH: SK2020449189 Číslo účtu: 4220094000/3100

DIČ: 2020449189 Peňažný ústav: Sberbank Slovensko, a.s. Konštantný symbol: 0008
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro,
Vložka Č. 1408/L.

Upozornenie
ODBERATEĽ: IČO: 00332674

Táto listina nie je faktúrou. Cena Finančného spravodajcusa stanovujeza dodanie kompletného
IČDPH:ročníka a od odberateľov sa vyberá formou preddavkov vo výške oznámenej vydavateľom.

Kupujúciobdržina zaplatenýpreddavokfaktúruvovýškezaplatenéhopreddavku.Táto faktúranie Obec Petrovce
je konečná a neukončuje odber ročníka. Záverečné vyúčtovanie sa vykoná po dodaní posledného Petrovce 89čísla produktu,na základe sk-utočnéhorozsahu vydanýchstrán a budú z neho odpočítanéprijaté
preddavky,súčasťouktorýchje vyúčtovanáDPH. V prípade,že ste platiteľomDPH a na zálohovej Petrovce
faktúre sme neuviedli Vaše JČ DPH. v zaujme správnosti vystavenia celoročného vyúčtovania - 09431 201faktúry, nám to, prosíme, oznámte. V prípade platby bankovým prevodom alebo poštovou
poukážkou uvádzaj te, prosíme, vždy variabilný symbol. Zabezpečí sa tým včasné a správne
zaevidovanieVašejplatby.Ďakujeme.

DISTRIBUČNÁ ADRESA:[ Služby zákazníkom ) t Objednávanie a predaj produktov J V prípade, ak chcete tovar zasielať na inú adresu ako je

tel: 041/70 53 600 tel: 04 1/70 53 222 uvedená pri odberateľovi, kontaktujte prosím: bonus@pp.sk
f:n..· 0<11170 'i11<11 fax: 041/70 53 343 alebo volajte na tel.: 041/70 53 600.

bonus@gg.sk; www.pp.sk

tkturujeme Vám zálohovo preddavok na Finančného spravodajcu (vrátane CD archívu), ročník 2014

Prvý preddavok (l ks) za cca 401 strán, ročník 2014 19,98 € - -_..-- -- _.
Počet predplatených kusov 1,00 ks I r;-.. I • Por de 4.3.6
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Celkom k úhrade 19,98 € h': _, ~

. ".,~~'''''''''''''V prípade, že kupujúci v lebote do 14 dní odo dňa úhrady tejto zálohovej faktúry nevznesie písomnou formou u predávajúceho pripomienky k podmienkam predaja, pre á ajúci beríe
tento prejav vôle (zaplatenie) za vyjadrenie súhlasu s podmienkami predaja predávajúceho vo všetkých bodoch. Spoločnosť Poradca podnikatel'a, spol. sr. o. zabezpeč 'e Kavlastné
náklady zber odpadov z obalov pre obalové materiály z plastov, z papiera a lepenky.
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