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Faktúra
číslo

llO I company aeg. No.. 53528654
DlČ l ra,, Rog' No.: 2121424228
tČ opx ĺ vAT neg' No': SK2121424228

lĐ

Zapísaná: okresný súd Bratlslava l, ocjdĺel: Sro,
vloŽka č' 150439iB i Registered at !ľ|e Bratisla,ła l Trade

Register District Courl' Sectĺon: sĺo, Fila No 150439/8

LoZoRNo spoĺ. s r. o.
Športové námestie 24

900 55 LOZORNO
ĺ lnvoice No

122047538

zÁxnzľ'iłx / ĺ;ĺ lEnĺr
LOZORNO spol. s r. o.
Športové námestie 24

900 55 LOZORNO

lĆo ! Company Reg. No.:

DlČ i lax Reg. lvo.:

tČ DPH ł VAT Reg. No.:

č.ÚČľu i Account No. (iBAN):

Člslo zÁmzNĺKA l up cuslo mer No.:

oÁľuu vYsTAVENlA ! lssue date:

oÁĺuľl DoDAN|A ! Detivery date:

DÁTUM sPLATNosTl l Due date:

sPÔsoB ÚxRloy ľ Type of payment:

FAKTURoVANÁ suľtłł ł lnvoiced amount:

zÁloľovÁ PLATBA ! Advance paymant:

SUMA NA Úxnąou j Amount dua:

lNVolcE !]Y ]{1iiłl(,

44852142
2022849774

sK2022849774
sK't 85600000000327555600 t

048503 000001

DÁTUM sPLATNosTl í
Due date:

Faktúru môŽete uhradiť bankovým prevodom ĺ
The invoice can be paid by bank kansfer.

člst-o ÚČru ! Account No (!BAN):

VARIAB|LNÝ sYMBoL j

Variable syłnboi:

BANKoVÉ sPoJENlE I BlC (sWtFT):

NÁzov MAJ|TEĽA ÚČTl) ĺ e""orrt owneľ name:

Vystavujeme Vám daňový doklad za poskytnuté slużby pod|'a rozpisu'l
We issue you a tax document for the rendered seruices, according to the detaited repoi.

SijMÁ}łi/3ClÄ ĽPl4 l
zÁxlAD opĺ i
Amount withoul VAT:

1215.00 € :

24.18 ę

}7i j .:1)i_ij1,łił,.:íi :/

SADZBA i
VAT rate(%): 

.

0.00 %

20.00 0/o :

bankový prevod l

DPH€i
VAT €:

0.00 €
4.84 €

07.09.2022
07.49.2022
07.Q9.2022
Bank transfer

1244.02 C
1244.02 ę

0'00 €

SPOLU S DPH J

Amount with VAT:

1215.00 €
29.02€

@
@

FaktÚra slúŽi zároveň ako dodací lisl ! The invoice a/so se/'Ves as a delivery nole

Uhradením faktuľovanej sumy, klient súhlasí s jednotlirnými fakturovanými poloŽkami a prehlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s platnýnli
všeobecnými obchodnými podmienkami vťahujÚcĺmi na fakturované produký a sluŽby (VoP), ktoré sú dostupné na www.up-dejeuner.sk,
a poplatkami v nich uvedenými. V prĺpade, že klĺent nemá uzatvorenú zmluvu s Up Déjeuner' s.r.o' podľa platných V6P, uhradenĺm
fakurovanej sumy klient súhhsr s uzatvorenĺm zmluvy s Up Déjeuneľ, s.r'o. na dobu neurčitú, a to za podmienok upravených V platných VoP


