
Fakturujeme Vám zálohovo 1. preddavok na Úplné znenia, ročník 2012

~ odborné telefonické poradenstvo - kde môžete každý pracovný deň s našimi kvalifikovanými odborníkmi konzultovať svoj
konkrétny problém, pripomienky a námety alebo si overiť správnosť svojho postupu (Cena havaruje 0,60 éza l minútu. Cena havaruje
uvedená bez DPH)
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PORADCA PODNIKA TEĽA, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A,
01001 Žilina
IČO: 31592503
IČ DPH: SK2020449189 Číslo účtu: 2623822018/1100
mč: 2020449189 Peňažný ústav: Tatrabanka, a. s.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka č.
l.iOR/1

Zálohová faktúra

Táto listina nie je faktúrou. Cena Úplných znení sa stanovuje za dodanie kompletného
ročníka a od odberatel'ov sa vyberá formou preddavkov vo výške oznámenej vydavatel'om.
Kupujúci obdrží na zaplatený preddavok faktúru vo výške zaplateného preddavku. Táto
faktúra nie je konečná a neukončuje odber ročníka. Záverečné vyúčtovanie sa vykoná po
dodaní posledného čísla Úplných znení, ročník 20 l l, na základe skutočného rozsahu
vydaných strán a budú z neho odpočítané prijaté preddavky, súčasťou ktorých je
vyúčtovaná DPH. V prípade, že ste platitel'om DPH a na zálohovej faktúre sme neuviedli
Vaše lČ DPH, v záujme správnosti vystavenia celoročného vyúčtovania - faktúry, nám to,
prosíme, oznámte. V prípade platby bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou
uvádzajte, prosíme, vždy variabilný symbol. Zabezpečí sa tým včasné a správne
zaevidovanie Vašej platby. Ďakujeme.

2110310504
Variabilný symbol

tel: 041/70 53 222 tel.: 041/70 53 600

Dátum vystavenia: 16.05.2011

Dátum splatnosti: 30.05.2011

Konštantný symbol: 0008

fax: 041/70 53 343, e-mail: bonus@epi.sk, http://www.poradcapodnikatela.sk

ODBERATEĽ: IČO: 00607436
IČDPH:

Prvý preddavok (l ks) za cca 5 000 strán, ročník 2012
Počet predplatených kusov

Celkom k úhrade

Pri úhrade predplatného získate NAVYŠE:

Regionálny úrad verej. zdravotníctva Bratislava
Ružinovská ul.č.8, P. O. Box 26
Bratislava
82009

PRÍJEMCA:
Regionálny úrad verej. zdravotníctva Bratislava
Ružinovská ul.č.8, P. O. Box 26
Bratislava
82009

103,76 €
l ks
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::::;> bonusový program PREMIUM 2012 - môžete si vybrať z nasledovných bonusov:
A%:

EPI Tlačivá a formuláre ~~O 1 8 -05- 2011 lH:
lU:EPI Dôvodové správy •. ~:;;;.;._ _!

EPI 200 k ďt w,,·e.zA1NAUU:
re I ČISlO SPISU:

Z~konľ Slovenskej republiky 2012 - obľúbený prehľad ~braných legislatívnych. ,ďr~_::J VYBAVUJE:
JUPP Speciál - abeceda účtovníka účtujúceho v sústave JU
Účtovné súvzt'ažnosti 2012 - viac ako 5 000 účtovných súvzťažnosti na všetkých syntetických účtoch, účtovné súvzťažnosti
podľa účtových tried a skupín a ďalšie praktické rady ...
Efektívne vedenie zamestnancov

V prípade, že kupujúci v lehote do 14 dní odo dňa úhrady tejto zálohovej faktúry nevznesie písomnou formou u predávajúceho pripomienky
k podmienkam predaja, predávajúci berie tento prejav vôle (zaplatenie) za vyjadrenie súhlasu S podmienkami predaja predávajúceho vo všetkých
bodoch. Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. zabezpečuje na vlastné náklady zber odpadov z obalov pre obalové materiály z plastov,
z papiera a lepenky.

Vydavateľstvo Poradca podnikatel'a, spol. s LO., Žilina venuje l % z ceny svojich produktov nadácii Rozum a Cit na podporu
opustených deti v pestúnskych rodinách. Za 14 rokov svojej činnosti nadácia podporila takmer 663 pestúnskych rodin čiastkou
510.281.- € a v rodinách našlo domov viac než 860 deti.
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