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DÁTUM SPLATNOSTI: @'>
VARIABILNÝ SYMBOL:

1II111I11111111111111111111111111111111

Vaša faktúra za 01.01.2011- 31.01.2011
................................

108,55 €
18.02.2011
6722939037

Číslo účtu VÚB:
Číslo účtu Tatra ~
Číslo účtu SLSP:

034281615-01-02-5

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava 1.,odd. Sa, vložka Č. 2081 /B, IČO:
[
~
- anka, a.s., číslo účtu
- -<1), BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:
SUMA NA ÚHRADU:

/; J/1;

Fakturačné

údqje:

Dátum dodania služby:
31.01.2011
04.02.2011
Dátum vyhotovenia:
-ťiZ.22939037
Číslo faktúry:
IČO:
Faktúru môžete uhradiť platobným
príkazom vo Vašej banke na jeden z
uvedených účtov alebo v hotovosti
poštovou poukážkou.

...........................

Vaše identifikačné

Údé\je:

Adresát:

DETSKÝ DOMOV, Štós044 26 Štós

Účastník:

Detský domov, Štós 044 26 Štós

Číslo adresáta:

1010907901

Sllmárna tabulka f~tktúry
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Hlasové služby
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Skvelé darčeky za 1 €
s programom Podnika tel'!

#

Aktivujte si alebo si teraz predížte mobilný hlasový program Podnikateľ na
jednej alebo viacerých SIM kartách, ktoré patria Vašej firme. Nakombinujte
si k tomu balíky Nekonečných volaní a podla výslednej sumy, ktorú zaplatíte,
získate niektorý zo skvelých darčekov už od 1 € alebo jedinečné zlavy až
do výšky 500 € na akýkolvek akciový mobilný telefón!
iPhone
-. ..• za 1 € alebo
zlava 500 €

Náš tip
~

na mobil

II

CJ

123,77 €

Optik
Ostatné služby

-33,31 €

Služby spolu bez DPH

90,46 €

DPH

18,09 €

Suma na úhradu ..............................

108,55 €

ĎaklÚeme.

Notebook ASUS X52F
za 1 € alebo
zlava 300 €
na mobil

Pre kompletné informácie o aktuálnych cenách programov Podnikatel'
a podmienkach získania darčekov navštívte najbližšie T-Centrum.
Uvedená ponuka piati pre služby mobilnej siete Slovak Telekom, a. s.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.3.2011: Tarifa k službám: Magio TV, Magio TV Partner, Optik, Magio Sat, Magio Sat Bez záväzkov,Virtual VoiceNet, Príloha Č. 5 k tarife Virtual
VoiceNet - Benefit, Business CityNET, Cenník pre koncové zariadenia časf C - predaj lP koncových zariadení. Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 15.3.2011: Všeobecné podmienky ku
službe: Smart. Oznam o zmene nájdete od 1.2.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty platné k 1.3.2011 a k 15.3.2011 budú zverejnené v T-Centrách a na www.t-com.sk.
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