FAKTÚRA č. 5793018311
10

ADRESNÉ ÚDAJE
7

ADRESÁT
VERONIKA NOVOTNÁ
BAJKALSKÁ 28
831 03 BRATISLAVA

8

ÚČASTNÍK
Ing. Katarína Bírová
Žltá 22
044 18 Kalinkovo

ZA OBDOBIE 01.01.2017 – 31.01.2017
9 ADRESÁT 0000000011

PLATOBNÉ ÚDAJE
1

SUMA

0,05 €

2

DÁTUM SPLATNOSTI

20.02.2017

3

VARIABILNÝ SYMBOL

0000000001

5

Stav z predchádzajúcich období k 31.01.2017

0,00 €

6

Celková neuhradená suma

0,05 €

4

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

vÁš inteligentnÝ
domov

MAGENTA
SMARTHOME

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Dátum dodania služby

31.01.2017

Dátum vyhotovenia

01.02.2017

11

pozor! faktÚra obsahuje upomienku.
detaily nÁjdete na poslednej strane faktÚry.

12

pozor! faktÚra prekročila vÁš inkasnÝ limit
evidovanÝ v telekome. uhraďte ju, prosÍm,
platobnÝm prÍkazom na jeden z uvedenÝch Účtov.

Zistite viac na www.telekom.sk/smarthome
Slovak Telekom, a. s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, tel.: 0800 123 456, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

13

Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo svojej faktúre, kontaktujte nás, prosím, na bezplatnej Zákazníckej linke Telekom 0800 123 456.
Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:
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faktúra č. 5793018311

SLUŽBY PEVNEJ SIETE – Bajkalská 28, Bratislava
Chytrý balík Internet – hrehasta48, TV-1MS745F5
Magio internet L, Magio Televízia L so zľavou (01.02.2017 – 28.02.2017)
Balíčková zľava (01.02.2017 – 28.02.2017)
Televízia – 1MS745F5
TV Balíček Český – Orion TV zľavnený (01.02.2017 – 28.02.2017)
Magio Box bez HDD nájom (01.02.2017 – 28.02.2017)
Magio Box s HDD nájom (01.02.2017 – 28.02.2017)
Internet – hrehasta48
DSL Internet (MB)

15

Jedn. cena
0,05 €
-0,00 €
Jedn. cena
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Jedn. cena

Množstvo
1
1
Množstvo
1
1
1
Množstvo
11746

Suma s DPH
0,05 €
-0,00 €
Suma s DPH
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Spolu s DPH
0,00 €

SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU – Bajkalská 28, Bratislava

0,05 €

OSTATNÉ
Magio GO M1938138951 (01.02.2017 – 28.02.2017)
16

OSTATNÉ SPOLU

17

Zaokrúhlenie

Jedn. cena
0,00 €

Množstvo
1

Suma s DPH
0,00 €

0,00 €
0,01 €

SUMARIZÁCIA DPH
0,03 €
0,02 €

Základ DPH
DPH 20 %
18

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

0,05 €

11

UPOMIENKA
Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dátumu vyhotovenia faktúry evidujeme voči Vám dlžnú čiastku po lehote splatnosti
v sume 30,69 €. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Žiadame Vás o jej úhradu do 12. 3. 2017 s uvedením variabilného
symbolu platby 2512655301. Súčasne si dovoľujeme pripomenúť aj Vašu povinnosť uhradiť faktúrovanú cenu služby v sume 30,69 €
v lehote splatnosti uvedenej na tejto faktúre.
UPOZORNENIE
Upozornujeme Vás, že ak ani v dodatočne danej lehote do 12. 3. 2017 neuhradíte všetky splatné pohladávky, máme právo Vám dočasne
obmedziť alebo prerušit poskytovanie služieb. Každé obmedzenie alebo prerušenie služieb je spoplatnené čiastkou 19,80 €.

i

Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
Zákaznícka linka 0800 123 456 (prac. dni 8.00 – 21.00)
Geneva inf2 Doc1 5.6.2280 R.ver.29.03.2017 - 08:27:22 run - 29.03.2017-09:34:51

Poruchová služba 0800 123 777 (nonstop)

Popis k jednotlivým položkám – Faktúra za pevné služby
1. Suma: Celková hodnota faktúry s DPH.
2. Dátum splatnosti: Dátum, do ktorého má byť zaplatená vaša faktúra.
3. Variabilný symbol: Identifikačný údaj na úhradu vašej faktúry.
4. Bankové spojenie na úhradu vašej faktúry: VÚB, Tatra banka, SLSP a Poštová banka.
5.	Stav z prechádzajúcich období: V tomto poli vám zobrazíme informáciu o tom, či vám z predchádzajúcich období vznikol
preplatok, nedoplatok alebo či je váš stav úhrady predchádzajúcich faktúr vyrovnaný. Preplatok môže vzniknúť, ak sme
vám vystavili dobropis, prípadne ste získali vyššiu zľavu, ako sú vaše bežné poplatky. Vtedy sa preplatok zobrazí ako
mínusová hodnota a celková suma na úhradu bude ponížená o výšku vášho preplatku. Nedoplatok môže vzniknúť,
ak doteraz neevidujeme úhrady vašich predchádzajúcich faktúr. Nedoplatok sa zobrazí ako plusová hodnota (bez
znamienka plus). Ak evidujeme voči vám nedoplatok, celková suma na úhradu sa navýši o dlžnú sumu. V prípade, že
voči vám neevidujeme žiaden preplatok alebo nedoplatok, suma v tejto položke bude rovná nule.
6. Celková neuhradená suma: Vyjadruje súčet aktuálnej faktúry a stavu z predchádzajúcich období s DPH.
7. Adresát: Zobrazuje sa adresa, na ktorú sa posiela faktúra.
8.	Účastník: Ide o adresu osoby, s ktorou je uzatvorená zmluva. Tento údaj sa zobrazí len v prípade, ak má účastník inú
adresu, ako je adresa adresáta.
9. Adresát: Číselný údaj slúži ako identifikátor zákazníka pri poskytovaní informácií z faktúry.
10. Pole Obdobie: Vyjadruje obdobie, za ktoré je vám vystavená faktúra za služby.
11. Upozornenie, že táto faktúra obsahuje upomienku za nedodržanie splatnosti predchádzajúcej faktúry.
12. Upozornenie na prekročenie inkasného limitu.
13.	Online prepojenie na internet banking: Ikony konkrétnych bánk vám umožňujú priame zaplatenie elektronickej faktúry
klikom na príslušnú banku.
14.	Poplatky za služby: Poplatky a zľavy za jednotlivé služby sú zobrazované podľa adresy umiestnenia. Ak využívate služby
na viacerých adresách, poplatky za ne vám rozdelíme podľa toho, na akej adrese sa nachádzajú. Táto časť obsahuje
všetky poplatky za prevádzku v danom fakturačnom období vrátane všetkých ostatných poplatkov mimo vašich
predplatených služieb.
15. Služby pevnej siete spolu: Toto pole vyjadruje sumár za služby na uvedenej adrese s DPH.
16.	Ostatné spolu: V tejto časti nájdete rôzne jednorazové poplatky, napríklad poplatky fakturované za zriadenie, zmenu,
upomienku alebo taktiež dobropis.
17.	Zaokrúhlenie: Vo faktúre sa môže objaviť aj nová položka zaokrúhlenie. Ide o rozdiel pri zaokrúhľovaní súčtu jednotlivých
položiek faktúry vrátane DPH a celkovej sumy faktúry. Celková suma sa počíta štandardne zo základu dane (t. j. súčet
všetkých položiek bez DPH), z ktorej sa vypočíta 20 % DPH a celková suma tvorí teda súčet základu dane a tejto DPH.
Pokiaľ však sčítame jednotlivé položky už uvádzané v DPH, môže vzniknúť „centový“ rozdiel medzi týmito dvoma
sumami.
18. Celková výška faktúry: Toto pole zobrazuje súhrn všetkých poplatkov za služby, ktoré od Telekomu využívate.

