
R Zálohová faktúraNH 1206457100Variabilný symbol

Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martine Rázusa 23A, 010 01 Žilina Dátum vystavenia: 01.08.2012
IČO: 31592503
IČDPH: SK2020449Í89 Čísloúčtu: 4220094000/3100 Dátum splatnosti: 15.08.2012
DIČ: 2020449189 Peňažný ústäv: VOLKSbank Slovensko, a.s. Konštantný symbol: 0008
SpoIoCnosťje zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro,
VložkaC.MOS/L.

Upozornenie .y

ODBERATEĽ: ICO: 00324639t

Táto listma nie je faktúrou. Cena Finančného spravodajcu sa stanovuje za áoáanie kompletného v .k

IC DPH. i

rocnŕka a od odberateľov sa vyberä fonnou preádavkov vo výške oznämenej vydavateľom. L,

Kupujúci obdrží na zapiatený preddavak faktúm vo výške zaplatenéha preddavku. Táto faktura nie Obec Poproc
je koneŕnä a neukoniuje odber roiínika. Závereŕne vyúétovanie sa vykoná pa dodaní posledného Skolská 2
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äisla produktu, na základe skutoéného rozsahu vydanýcli strán a budú z neho oápoŕitané prijaté ä.g.2Q<^preddavky, súäasťou ktorychje vyúítovaná DPH. V prípaáe, žc ste platíteľom DPH a na zálohovej Poproč
fakrure sme ncuviedli Vaše IČ DPH, v zäujme správnosti vystavenia celoročného vyúítovaiúa - 04424 >

''ľ r.. ľ: ". '.^faktuiy, nájn ta, prosime, oznámte, V pripade platby bankovým prevodom aleho postavou .ť

,/npoukážkou uvádzajte, prosime, vždy variabi.lný symbal. Zabezpeci sa tým víasné a správne mwzaevidovanie Vasejplatby, Ďakujeme, v f

DISTRIBUCNÁ A^RESA: ,q-; \
^ ť -^

SluÍby zákazníkom Objedaávame a predaj produktov V prípade, ak chcete-tGv-ar.zasielať na.inú adresu akoje /A^W^ .?

uvedená pri odberateľovi, kontaktujte prosím: bonusfffie^i.sk/

tel: 041/70 53 600 tel; 041/70 53 222
fax: 041/70 53 343 fax: 041/70 53 343 alebo volajte na teL: 041/70 53 600.

bonu.sŕSton.sk: www.on.sk

Fakturujeme Vám zálohovo preddavok na Finančného spravodajcu (vrátane CD archívu), rocník 2013
,.sPrvý preddavok (1 ks) za cca 401 strán, ročník 2013 19,98  p Sc?' 4.ŕ.g;^.^

'^ odn^.3íeiT;i, spai. s r.o.Počet predplatených kusov l,00ks SÍdto; Marti r~a u'l:OA.C'GC1;:.(i;na,SR|100:31 5 03o

SSSJ^í^^^^Celkom k úhrade 19,98  "m^ntaf' ŕtortnc-RTlnriu tí T/JJ^fl \fi-^,f

t^n^^^a^^p^ľncl^^^Tad^,Ia^pn^Í,^,^^^l.^^ojäf^^^^T^tento prejav vôle (zaplatenie) za yyjadrenie súhlasu s podmienkami predaja predávajiiceho vo všetkých bodoch. Spotoônosť Poradca podnLkateľa, spol, s r. o, zabezpeôuje na vlastné
náklady zber odpaáov z obalov pre obalové materiäly z plastov, z papiera a Lepenky.
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