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Fakturujeme Vám zálohovo 1. preddavok na Úplné menia, ročnft 2011

Prrný preddavok (1 ks) zaccaS 000 strrán, ročník 2011
Počet predplatených kusov

103,76€
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,€elkgm k úhrade 103,76€

Pri úhrade predplatného získate NAWSE:
* odborné telefonické poradenstvo - kde móžete každý pracovn;ý deň s našimi kvalifikovan;foi odbonilkmi konzultovať svoj
konlaétny problém" pripomienky a narnety alebo si overiť spnívtrosť svojho postupu (Cena hovoru je 0,50 € za l minútu. Cena hovoru je
uvedená bez DPH.)

= bonusový program PREMII]M 2011, - na zákJaďevášho obratu si móžete vybrať z nasledormých bonusov:

' Jednoduché účtovníctvo on-line

' Interné íiremné predpisy on-line - zákJadné, pracovnoprávne, z oblasti BOZP, pre požiarnu ochranu a účtovné

' Zákony Slovenskej republiky 2011 - obťúbený prehl'ad vybraných legislatívnych noriem v anenl platnom k 1. l. 2010
. JÚPP Špeciál-abecedaúčtovníkaúčtujúceho v sústave JÚ
' Účtovné súvzťažnosti 2011 -viac ako 5 000 účtovných súvďažrosti na všet§ich syntetichých účtoch, účtovné súvďažrosti

podťa účtových tried a skupín a ďalšie praktické rady...
. Vzory zm,lúv"a právnych podanína eD-L, II.
. Interné firemné predpisy na CD I., il.

V pdpade, že odberatel'v lehote do 14 rlni odo dňa rihrady tejto aílohovej fakfury nevmesie písomnou formou u dodávateťa pripomienky k podmienkam predaj4
dodávatel'berie tento prejav vóle (zaplatenie) za vyjadrenie srlhlasu s podmienkami predaja dodávateťa vo všetlcých bodoch.
Spoloěnosť Poradca podnikatel4 spol. s r. o. záezpeěuje na vlastré nrá,klady zber odpadov z obalov pre obalové materiály z plastov, z papiera a lepenky.

-!l_ VydavatelistvoPoradcapodnikatel4spol.sr.o.,venuje 7%ozcenysvojichproduktovnadáciiRozumaCitnapodporu
j;ma-alrla.t opusten;ich detí v pestunskych rodinách. podporuje pestunske rodiny, ktoré ponúkajú domov opusteným deťom.

a4gurttworC;Á" (www.rozumacit.sk)
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PORADCA PODI§IKA'TEIIA, spol. s r. o.n Martina Rfuusa 23A,
0l0 01 Žilina
Ičo: 31592503
IČ Drg: SK2020449t89 čísb účto: 26238220l8/tl00
DtČ: 2020M9l89 Peňažný ústav: Tatrabahk4 a; s.
Spoloěnmť je alsmá v Obchorlnon registri Okesného súdu v Ž]iline' Oddiel: Sro, Vložka č.
l4nR/T -

Tráto lisiina nie je fukturou. Cena Úphých zreni sa stanowje za dodanie kompletného
ročnika a od odteratefov sa vybeá formou preddavkov vo výške oznámenej vydavatelbm.
Krrpujúci obdrži na zaplatený preddavok faktrrru vo výške zaplateného pIeddavJ<u. Táto
fukfura nie je konečná aneukončuje odber ročnlka. Závereěné vyičtovanie sa vykonri po
dodant posledného čísta ťblnýcb znení, ročník 2011, na zíklade skutočného rozsahu
vydaných sbrán abudú zneho odpočitané prijate predatavky, súčasťou ktorých je
qníčtovaná DPH. V pdpade, že ste plfitelbm DPH a na zílohovej fakhrre sme neuviedli
Vaše IC DPII v áujme spnármosti vystavenia celoročného wúčtolania - faktury, nám to,
prosime, oanímte, Vpdpade plaóy bankovjm prcvodom alebo poštovou poukrážkou
uvídzajte, prosime, vždy lariabilný symbol. Zabe4ečí sa tjm včasné a správne
zaevidovanie Vašej platby. Ďakujeme.

fax:. O41/70 53 343, e-mail: bonus@epi,slq ht@://www.poradcapodnikatela.sk

tel.:041170 53 2z2 tel.:04l/70 53 600
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