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PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina Dátum vystavenia: 16.08.2018
IČO: 31592503 Dátum splatnosti: 31.08.2018w

ICDPH:SK2020449189 IBAN: SK6031000000004220094000
DIČ: 2020449189 Penažný ústav: SBERBANK, a.s. Konštantný symbol: 0008
Spoloínosťje zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel;
Sro,VIožkač.l408/L.

Upozorneale v

ODBERATEĽ: ICO: 00324639
v

Tóto listína nic je faktúrou. Cena Finanôného sprawdajcu sa stanovuje za dodanie kompleiného IC DPH:
raŕníka a od odberateFov sa vyberá fonnou preddavkov vo výike oznámenej vydavateFom. Obec PoproôKupuj'úci obdižl na zaplatený preddavok faktäni vo yýSte zaplateného preddavku. Táto faktúra nie v

je kontóná a neukoniuje odber roCnika. ZávereEné vyúŕtovanie sa vykoná po dodanl posledného Skolská 2
Cisla produktu, na základe skutcfcďio ľozsahu vydaných strán abudú zneho odpoiííané prijaté
preddavky, suťasťou ktorýchje vyufitovaná DPH. V pripadc, že stc platiteFom DPH a na zátohovcj 04424 Poproč
faktúre sme neuviedli Vaäe ÍČ DPH, v záujme sprévnosti vystavenia celoročného vyučtovania
íäkíúry, nim to, prosime, oznámte. V pripade platby banlcoyým prevodom alebo poätovou
poukážkou uvádzajte, prosfme, vädy variabilný symbol. Zabczpeii sa tym včasné a správnc
zaeviáovaníe VaSq'ptatby. Ďakujcme.

DISTRIBUČNÁADRESA

StcÍby zákaaiik&m Objcdnávaaie a predaj produtetov V prípade, ak cfacete tovar zasielať na inú adresu ako je
uvedená pri odberateľovi, kontaktujte prosím:tel.: 041/70 53 600 íel.: 041/70 53 222

fax: 041/70 53 426 fax: 041/70 53 343 objednavky@pp.sk alebo volajte na tel.: 041/70 53 600.
e-mail: objednavky@pp.sk, http://www.pp.sk

Faktumjeme Vám zálohovo 1. preddavok na Finančného spravodajcu, ročník 2019

Prvý preddavok (1 ks) , ročník 2019 26,40  
Počet predplatených kusov 1,00 ks

Celkom k úhrade 26,40  

"Objednávateľ sa zaväzuje riadne a vČas zaplatiť preddavok za cenu uvedenú v zálohovej faktúre za
poskytovaný produkt najneskôr k dátumu splatnosti príslušnej zálohovej faktúry. V opačnom prípade sa
objednávka ruší.

Preddavok za cenu sa považuje za uhradený momentom pripísania čiastky ceny v prospech bankového účtu
dodávateľa.

Zaplatením celkovej fakturovanej čiastky na účet dodávateľa objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil so
všeobecnými obchodnými podmienkami na webovej stránke dodávateľa - http://www.zakon.sk/obchodne-
podmienky.xhtml. sú mu známe a súhlasí s nimi vo všetkých bodoch."
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