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Faktúra
číslo
ł lnvoice No'

12202s892

zÁxnzxĺx ĺ ĺxłrur
LOZORNO spol. s r. o.
Športové námestie 24

900 55 LOZORNO

llO ! Company Reg. No.:

DlČ / Iax Reg' No.j

lČ opn ! vAT Reg' No.:

č.ÚČru ł Account No. (]BAN):

člsLo zÁxłzNlRA! lJP Cuslomer No.

oÁľuľl VYSTAVEN|A l /ssue đaŕe:

oÁĺuľĺ DoDAN|A l Detivery date:

oÁrur'ł sPLATNosTl l Due date:

spÔsog ÚxRaoyl Type of payment:

FAKTURoVANÁ suĺvln ĺ hvoiced amount:

áloľovÁ PLATBA ! Advance payment:

SUMA NA ÚnRĺou i Amountdue:

suĺĺnxlzÁclA DPH ĺ vAT sUf\tf,4ARÝ

zÁxt-ĺo opg l i sADzBA l
Amount without VAT: ; VAT rate(%): :

751.50€ r o.oo%
17.22ę : 20.00 o/o :

lěO ! conprny Res. No.; 53528654
DlČ / lax Reg. ĺvo.: 2121424228
lČ opp ł VAT Reg. No': SK2121424228

Zapísaná: okresný súd Bratislava l' oddiel: Sro'
vloŽka č. 150439/8 l Registered atthe Bratistava t Trade

Regŕsŕeŕ Dlsŕnbŕ courŕ, secŕlon] sro, File No. 150439/8

Vystavujeme Vám daňový doklad za poskytnuté služby podl'a rozpisu.l
We issue you a tax document for the rendered seryices, accordĺng to the detailed report.

LOZORNO spol. s r. o.
Športové námestie 24

900 55 LOZORNO

PLATotsNÉ uonlĘ ľ
PAY ł,lt Lĺ,l 1- DE { Al LS :

SUMA NA ÚĺRłou l
Amount due:

oÁrum sPLATNosTl /

Due date:

Faktúru môŽete uhradiť bankoým prevodom /

The invoice can be paĺd by bank transfer'

člslo Účľu l Account No (IBAN):

vARlABlLNÝ sYMBoL/
Variable symbol:

BANKovÉ SPoJENIE / glC (SWIFT):

NÁzoV MAJ]TEĽA |ÚlTU ! account owner name:

lNVolcE łl;;ĺ1ll,:rĺ: GB

44852142
2022849774

sK2022849774
sK1 856000000003275556001

048503 000001

bankový prevod l

DPH€/
VAT €:

0.00 €
3.44 €

05.05.2022
05.05.2022
05.05.2022
Bank transfer

772'16 €
772.16 ę

0.00 €

SPOLU S DPH 1

Amount with VAT:

751.50 €
20.66 €

@6
Faktúra slúŽi zároveň ako dodací list l The invoice a/so seŕVes as a de tivery note

Uhradením fakturovanej sumy, klient súhlasí s jednotliv!ými fakturovanýmĺ poloŽkamĺ a prehlasuje, Že sa oboznámil a súhlasí s platnými
všeobecnými obchodnýmĺ podmienkami vzťahujúcimi na fakturované produký a sluŽby (VoP)' ktoré sú dostupné na www.up_dejeuner.sk,
a poplatkami v nich uvedenými. V prÍpade' Že klient nemá uzatvorenú zmluvu s Up Déjeuner, s.r'o. podľa platných VoP, uhradením
fakturovanej sumy kĺient súhlasÍ s uzatvorením zmluvy s Up Déjeuner, s.r.o. na dobu neurčitú, a to za podmienok upravených v platných VoP


