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Zálohová faktúra

1405356300

Variabilný symbol

Foradca podnikateľa, spol. s r. o^MartinaRázusaliA,010 01 Žílina

u

Dátum vystavenia: 12.08.2014

IČO: 31592503
Jŕ

IČDPII:SK2020449189

Dátum splatností: 26.08.2014
KonStantaý symbol: 0008

IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713

DIČ: 2020449189
Peňaíný ústav: ČSOB a.s.
Spoločnosťje zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro,
^

V1o2ikae.1408/L.

Upozoruenie

ODBERATEĽ:

Táto listina nic je fakturou. Cena Finanfaiého spravodajcu sa stanovujc za dodanic komplctného
roŕnika a od odbecateTov sa vybcra fonnou praddavkov v-o výSkc ozaámcncj vydavateFom.
Kupujúcí obdiä na zaplatcný prcádavok faktúiu vc výike zaplaícncho preddavku. Táto falctúra nie
je koncŕná a neukončujc odber roiruka. Zivereiné vyúctovaaie sa vykoná po dodani posledného
cisla produktu, na základc skutočného rozsahu vydaiiých strin a bndd z ncfao odpoŕitané prijalŕ
preddavky, súéasťou ktoiýchje vyúitovaná DPH. V pripadc, íc ste p'atitcram DPH a na zálohovcj
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ObjedDávanie a predaj produktov
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V prípade, ak ehcete tovar zasíelať na uräaud&^élfäkoje jifiÁ^
uvedená pri odberateľovi, kontaktujte prosfai: b0husť%pp~s^ -

tel: 041/70 53 222
fax: 041/70 53 343

feK-fumn^ui
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Fiŕŕuri;

04424

zacridovanie Vaäcj platby. Ďákujcms.

te;: 041/70 53 600
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Poproč

faktúiy, nim to, prosíme, omámte. Vpripadc platby bankovým prevodom alebo poitovou
poulcižkou uvádzajte, prosfme, vždy variabiliiý symbol. Zabezpeéi sa tým viasné a spAvne
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Obec Poproč

fektúre sme neaviedli Vaie ÍČ DPH, v záujm- spra-roosti vyatavenia cclarofiného vyúCtovania -

SIuíby íákazBOtDm

100:00324639
%0EH:^

alebo volajte na tel: 041/70 53 600.

bgmisfaipp.sk; www.pp.sk

Fakturujeme Vám zálohovo preddavok na Finančného spravodajcu (vrátane CD archívu), ročník 2015
Prvý preddavok (1 ks) za cca 401 strán, ročník 2015
Počet predplatených kusov

19,98
1.00 ks
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Celkom k úhrade
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V pripade, že kupujuci v lehote do 14 áaí odo dňa uhrady tejto zálohovej faktúiy nevznesie pisomnou fonnou u predávajúceho pripomienky k podmienkam predaja, predávajuci berie
teclo prejav vôle (zaplatenie) za vyjadrenie súliiasu s podmieukami predaja predávajúceho vo väetkých bodoch. Spoloŕnosť Poradca podnikateFa, spoi. s r. o. zabczpečuje na vlastné
náklady zber odpadov z obalov pre obalové roateriály z plastov, z papiera a lepenky.
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