
Užitočné informácie
...............................................................................................
( Vážený zákazník, na bezplatnom čísle
0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie
k  Vašim faktúram, ako aj k  produktom a  službám
Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných
dní, od 8.00 do 21.00 hod.

 V prípade poruchy internetového pripojenia, služby
Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte
na bezplatnom čísle 0800/123777 , ktoré je
dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V  prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím,
kontaktujte na bezplatnom  čísle ( 12 129.

Faktúru s  podrobným vysvetlením nájdete na 
www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v  mobilnej sieti
Slovak Telekom, a.s.

 

   Faktúra za služby pevnej siete  
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený  pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893,  Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V súvislosti so zavedením obchodnej značky Telekom sa vo faktúrach menia niektoré doteraz používané pojmy označujúce siete, smerové volania, služby. Z pojmov sa vypúšťajú značky T-Mobile a T-Com, skratky
TM, TMSK, ST. Zavádzajú sa nové pojmy: mobilná sieť Telekom a pevná sieť Telekom a nové skratky: ms T (mobilná sieť Telekom) a ps T ( pevná sieť Telekom).

 Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 59,89   †  

DÁTUM SPLATNOSTI: 18.07.2012

VARIABILNÝ SYMBOL: 6740032356

Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu.
Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom
výpise.

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP:                633738777/0900

 Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2012 
Dátum vyhotovenia: 04.07.2012
Číslo faktúry: 6740032356
IČO: 00692298

 Vaše identifikačné údaje:

Adresát: OBECNÝ ÚRAD, Kameničany 37, Kameničany
018 54 Slávnica

 
Účastník: OBECNÝ ÚRAD, Kameničany -

018 54 Slavnica

Číslo adresáta: 1011118702

 

Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2012 - 30.06.2012:
.................................................................................................................................................................................................................................
Hlasové služby - telefónne číslo 042/4493253

Pravidelné poplatky Obdobie Počet Cena bez DPH Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený   01.07.2012 - 31.07.2012 1 17,99  † 17,99  †

Biznis Mobil   01.07.2012 - 31.07.2012 1 1,96  † 1,96  †

Pravidelné poplatky spolu 19,95  †

Poplatky za volania     Volania Počet Čas Spolu bez DPH
Volania na ms T 14 0:31:15 4,1250  †
Volania na Orange 38 1:26:39 11,4361  †
Volania na O2 2 0:06:41 0,8822  †
Volania na 096x 13 0:27:34 0,0000  †
Volania na 0850 2 0:03:07 0,1967  †
Miestne volania 87 5:42:28 0,0000  †
Medzimestské 20 1:31:25 0,0000  †
Poplatky za volania spolu 16,64  †

Hlasové služby - telefónne číslo 042/4493253 spolu 36,59  †  
.................................................................................................................................................................................................................................

Internet - prístup obecncgr39

Pravidelné poplatky Obdobie Počet Cena bez DPH Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený   01.07.2012 - 31.07.2012 1 13,32  † 13,32  †

Poplatky za prevádzku     Typ prevádzky Počet Množstvo Spolu bez DPH
 DSL Internet (MB)  826 0,0000  †

Internet - prístup obecncgr39 spolu 13,32  †  
.................................................................................................................................................................................................................................

DPH Sadzba  DPH Základ dane DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba  DPH 20 % 49,91  † 9,98  †

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

Celková suma na úhradu:
Ďakujeme.  

 59,89  †   

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.8.2012 dochádza k zmene sumy v položke Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti
uvedenej v jednotlivých Cenníkoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Aktuálne Cenníky
nájdete na www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/
a v Telekom centrách.  

http://www.t-com.sk/vzorfaktury


Oznámenie o  ukončení poskytovania vybraných doplnkových služieb k  31.8.2012

Vážený zákazník,

na úvod by sme sa Vám chceli poďakovať za využívanie našich služieb.

Naša spoločnosť neustále pracuje na zvyšovaní kvality a  modernizácii poskytovaných služieb, čo má v  niektorých prípadoch za
následok ukončenie poskytovania iných, technologicky starších služieb.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme informovať, že z  dôvodu zmeny technologického riešenia verejnej telefónnej siete,
nebudeme môcť ďalej poskytovať nasledovné doplnkové služby v rámci verejnej telefónnej služby v  pevnom mieste pripojenia –
telefónna prípojka: 

§ Selektívne služby (SCA, SCA UC, SCR, SCR UC, SCF UC, OCS, OCS UC, OCBEX, OCBEX UC) a  balíky selektívnych 
                      služieb (Služby blokovania podľa zoznamov I  a Služby blokovania podľa zoznamov II)
§ Služby pre istotu a  pohodlie (FDC, AA)
§ Ostatné doplnkové služby (ACS, AOT D)
§ SMS na pevnej linke

V  zmysle platných Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete časť III., článok VI., bod
4. písmeno b) pristupujeme k  ukončeniu poskytovania vyššie uvedených doplnkových služieb, a to ku dňu 31.8.2012.

Ako náhradu Vám vo vybraných prípadoch ponúkame alternatívne doplnkové služby a informácie ako využiť funkcionality Vášho
koncového zariadenia (telefónu), ktoré sú spôsobilé nahradiť zrušené doplnkové služby. Tieto nájdete na stránke
www.telekom.sk/ds.

Na prípadné otázky Vám radi odpovieme na bezplatnom telefónnom čísle  0800  123  500 v pracovných dňoch od 8.00 do 21.00
hod., alebo nás kontaktujte prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na stránke www.telekom.sk v časti Kontaktujte
nás pod názvom Napíšte nám.        

Veríme, že Vám táto skutočnosť nespôsobí žiadne komplikácie. 

Ďakujeme za pochopenie, 

Slovak Telekom
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