Objaœnienie faktury za us³ugi telekomunikacyjne NOM Sp. z o.o.
FAKTURA VAT nr 10106183611035

1

Rabaty - suma rabatów i ulg naliczonych
zgodnie z Cennikiem lub wynikaj¹cych z
warunków Umowy b¹dŸ przyznanej Promocji.

1

Numer konta Klienta: 10101010
Jan Kowalski

NABYWCA

Op³aty abonamentowe - sta³e op³aty
miesiêczne za ka¿dy numer abonencki
naliczane zgodnie z Cennikiem dla danego
planu taryfowego (bez uwzglêdnienia rabatów).
Pierwsza faktura zawiera dwie op³aty
abonamentowe: jedn¹ naliczan¹ z do³u za
okres, w którym us³uga ju¿ zosta³a zrealizowana
oraz drug¹ naliczan¹ za nastêpny okres z góry.
Ka¿da kolejna faktura zawiera op³atê
abonamentow¹ naliczan¹ z góry za nastêpny
miesi¹c.
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R
Ó
Z
W
Kwota netto

Op³aty abonamentowe
Op³aty jednorazowe
Op³aty miesiêczne
Op³aty minimalne
Po³¹czenia
Rabaty

50,00
5,00
2,50
20,00
31,64
-20,00

Razem

71,14
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Op³aty jednorazowe - suma op³at ponoszonych
jednorazowo przy wykonaniu okreœlonej us³ugi
w danym okresie rozliczeniowym (np. op³ata za
aktywacjê us³ugi abonamentu, za zmianê planu
taryfowego). Szczegó³owe informacje o
naliczonych op³atach znajduj¹ siê w za³¹czniku
do faktury.

Rozliczenie konta Klienta - stan rozliczeñ
pomiêdzy Klientem a NOM. Saldo koñcowe
dodatnie oznacza niedop³atê, czyli p³atnoœæ do
uregulowania przez Klienta, a saldo koñcowe
ujemne oznacza nadp³atê, któr¹ Klient powinien
uwzglêdniæ przy regulowaniu nale¿noœci.

ul. Kwiatowa 1
00-000 Warszawa
NIP: 945-171-33-85

Nazwa us³ugi

2
3
4
5
6
7

8

UL. KWIATOWA 1
00-000 WARSZAWA

Jan Kowalski

Stawka VAT

23%
23%
23%
23%
23%
23%

11,50
1,15
0,57
4,60
3,14
-4,60

61,50
6,15
3,07
24,60
16,78
-24,60

16,36
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P³atnoœæ do dnia: 25.11.2011

Kwota brutto

Kwota VAT

Rozliczenie konta Klienta:

Saldo na dzieñ 31.10.2011
Bie¿¹ca faktura
Saldo bie¿¹ce

8

53,30
87,50
140,80

9
P³atnoœæ do dnia - termin, do którego p³atnoœæ
powinna wp³yn¹æ na rachunek bankowy NOM.
P³atnoœci powinny byæ dokonywane na podany
na fakturze numer rachunku bankowego, który
jest indywidualny dla ka¿dego Klienta.

87,50

Kwota do zap³aty: 87,50 PLN

S³ownie: osiemdziesi¹t siedem z³otych piêædziesi¹t groszy
Sposób zap³aty: przelew

4

Wystawi³: Kierownik Dzia³u Rozliczeñ

10
Kwota do zap³aty - kwota nale¿noœci obejmuj¹ca
wszystkie zobowi¹zania pieniê¿ne wynikaj¹ce ze
œwiadczonych us³ug telekomunikacyjnych z
uwzglêdnieniem przyznanych rabatów i ulg. Kwota
nie uwzglêdnia wystawionych w bie¿¹cym okresie
rozliczeniowym faktur koryguj¹cych oraz nadp³at i
zaleg³ych zobowi¹zañ.

W tym miejscu znajd¹ Pañstwo bie¿¹ce informacje.

Op³aty miesiêczne - suma op³at ponoszonych
za korzystanie z us³ug dodatkowych, us³ug
dodanych oraz pakietów oferowanych przez
NOM. Szczegó³owe informacje o naliczonych
op³atach znajduj¹ siê w za³¹czniku do faktury.

nr rachunku odbiorcy

11

91 1030 1944

nazwa odbiorcy

Niezale¿ny Operator Miêdzystrefowy Sp. z o.o.

nr rachunku odbiorcy cd.

nazwa odbiorcy cd.

Op³aty minimalne - op³aty wynikaj¹ce z
Cennika dla danego planu taryfowego
ponoszone jedynie w przypadku, gdy ³¹czna
wartoœæ faktury jest ni¿sza od kwoty op³aty
minimalnej.

6

odbiorca:

ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa
nr rachunku odbiorcy

91 1030 1944 9000 1101 0177 8939

Niezale¿ny Operator Miêdzystrefowy
Sp. z o.o.
ul. Perkuna 47,
04-164 Warszawa
kwota:

87,50
P³atne do dnia: 25.11.2011
Za fakturê VAT: 10106183611035
zleceniodawca:

Jan Kowalski
ul. Kwiatowa 1,
00-000 Warszawa

X
Polecenie przelewu / wp³ata gotówkowa

5

DOWÓD / POKWITOWANIE DLA ZLECENIODAWCY

9000 1101 0177 8939

87,50

Jan Kowalski
nazwa zleceniodawcy cd.

ul. Kwiatowa 1, 00-000 Warszawa
MPS

kod kreskowy

P³atne do dnia: 25.11.2011
MPS cd.

1234567891111234567896472344987653456789

Op³ata:

stempel
dzienny

Op³ata:

11

kwota

nazwa zleceniodawcy

Za fakturê VAT: 10106183611035

Po³¹czenia - suma op³at za zrealizowane
po³¹czenia telefoniczne w danym okresie
rozliczeniowym. Szczegó³owe informacje o
rodzaju wykonanych po³¹czeñ znajduj¹ siê w
za³¹czniku do faktury.

waluta

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota s³ownie (wp³ata)
odcinek dla banku zleceniodawcy

2

7

Niezale¿ny Operator Miêdzystrefowy Sp. z o.o.
Ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa
NIP: 522-24-99-304
Adres do korespondencji:
ul. Murmañska 25, 04-203 Warszawa
Rachunek bankowy:
91 1030 1944 9000 1101 01 77 8939

SPRZEDAWCA

Numer konta Klienta - indywidualny numer
przydzielany Klientowi, istotny podczas kontaktów
z Biurem Obs³ugi Klienta NOM.

.

Biuro Obs³ugi Klienta
tel.: 22 349 1044,
fax: 22 349 1040
www.nom1044.pl

ORYGINA£

za us³ugi telekomunikacyjne PKWiU 61
Data wystawienia: 07.11.2011
Data sprzeda¿y: 11.2011

pieczêæ, data i podpis(y) zleceniodawcy

Druk przelewu - gotowy druk przelewu do
wykorzystania przy tradycyjnym sposobie
p³atnoœci.

