
Jak czytać Fakturę VAT

Data wystawienia:

FAKTURA VAT nr FV_201506/123456789/262625
2015.06.07
2015.06.07

FM GROUP Mobile Sp. z o.o.

NIP: 8239591393

NIP: 895-188-78-63

ul.Telefoniczna 72
50-248 Wrocław

Fryderyk Mobilny
NabywcaSprzedawca

2015.06.25

1917501312284000123456789

2015.05.01 - 2015.05.31

Lp. PKWiU 64.20.1 VAT
Cena

VAT
1 23%

2 23%

Netto Brutto

1917501312284000123456789

29,02

1917501312284000123456789

29,02PLNW P

23%

Fryderyk Mobilny
ul.Telefoniczna 72
50-248 Wrocław

Fryderyk Mobilny
ul.Telefoniczna 72
50-248 Wrocław

2015.06.05

dwadzieścia dziewięć zł 02/100

123456789

FAKTURA VAT nr FV_201506/123456789/262625

WAŻNE!
Pierwsza faktura VAT obejmuje:

Opłatę proporcjonalną, co oznacza, że poza pełną przedpłatą abonamentu za kolejny okres, w rachunku pojawia się także wyrównanie 
abonamentu za czas od dnia włączenia usługi do dnia zakończenia bieżącego okresu rozliczeniowego uwzględnionego w tej fakturze;

Opłatę abonamentową za kolejny, pełny okres rozliczeniowy (naliczoną z góry);

Opłaty za pakiety. Pamiętaj! W pierwszym, niepełnym okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja pakietu Internet, liczba jednostek 
w pakiecie Internet oraz Opłata Abonamentowa za pakiet nie ulega proporcjonalnemu zmniejszaniu do liczby dni pozostałych do końca tego 
okresu rozliczeniowego;

Opłaty za wykorzystane usługi przekraczające w pierwszym okresie rozliczeniowym wartości usług objętych abonamentem 
oraz opłaty za usługi pozaabonamentowe (np. SMS, GPRS, MMS, ROAMING itp.)

Billing rozmów (szczegółowa historia połączeń) 
dostępny jest w panelu Abonenta „Moje Konto” 
na stronie www.fmgroupmobile.pl

29,02 zł
dwadzieścia dziewięć zł 02/100

2015.06.25
9,43 punktów

Termin, do którego należy 
dokonać płatności oraz 
okres, za który została 
wystawiona faktura.

Kwota wynikająca 
z bieżącego rachunku, 
która widnieje również 
na druku przelewu 
załączonym do faktury. 

Dane teleadresowe, 
na które wysyłana jest 
korespondencja do Klienta.

Opłata abonamentowa
dla zakupionej taryfy za 
dany okres rozliczeniowy. 
W przypadku pierwszej 
faktury opłaty abonamentowe 
naliczane są za pierwszy 
okres rozliczeniowy liczony 
od dnia aktywacji numeru 
do końca tego okresu oraz
za kolejny.

Rabat, czyli kwota, o którą 
zostanie obniżona kwota 
do zapłaty.

Kwoty do zapłaty 
(suma pozycji podlegających 
opłacie) za korzystanie 
z wymienionych usług 
w ramach wskazanego 
numeru telefonu.

Indywidualny numer 
rachunku bankowego 
dedykowany dla danego 
Klienta, na który należy 
dokonywać wpłat.

Liczba punktów które 
zostaną naliczone zgodnie 
z Planem Marketingowym 
po terminowym uregulow-
-aniu powyższej faktury. 

-32,02 zł -32,02 zł -14,74 zł -46,76 zł

61,61 zł 61,61 zł 14,17 zł 75,78 zł

23,59 zł 5,43 zł 29,02 zł



Kwoty do zapłaty 
(suma pozycji podlegających 
opłacie) za korzystanie 
z wymienionych usług 
w ramach wskazanego 
numeru telefonu.

Wartości 
niewykorzystanych 
środków przechodzących na 
następny okres rozliczeniowy 
(w przypadku abonamentów 
Mobile 25, Mobile 45).
Pamiętaj! Niewykorzystane 
środki przechodzą tylko na 
jeden, kolejny okres 
rozliczeniowy.

Zestawienie sum: 
- kwoty do zapłaty za 
  abonament telefoniczny 
  naliczony proporcjonalnie 
  za korzystanie z usług 
  w okresie, którego dotyczy
  faktura,
- kwoty do zapłaty za 
  abonament telefoniczny 
  płatny z góry.

"Promocja! Regularna opłata e-faktura - 10 PLN"

Rabat 10 PLN przyznawany jest przez cały okres obowiązywania Umowy po spełnieniu poniższych warunków:

a) aktywowanie usługi faktury elektronicznej (e-faktury),

b) terminowe opłacenie należności na rzecz FM GROUP Mobile za poprzedni okres rozliczeniowy 
    (dotyczy taryf: Best MOVE, Best MOVE free, netFM free, NEW For Me, Mini, For You, Na Maxa! i Rodzinna).

Pamiętaj! Za dzień dokonania zapłaty należności wynikającej z Rachunku Telekomunikacyjnego uważa się dzień 
uznania należności na rachunku bankowym Operatora. W tytule przelewu należy podać numer faktury VAT.

Jak czytać Fakturę VAT

2015.05.25 - 2015.05.31

GPRS, MMS SMS

727 911 617 53,65 17,21 0,00 4,92 0,00 0,00 75,78

727 911 617 0,00 0,00 0,00 0,00

727 911 617
80,49 39,90727 911 617

727 911 617 8,13 7,00
727 911 617 8,13 10,00

727 911 617

32,44 9,00

-12,25

Abonament - opłata proporcjonalna

Okres rozliczeniowy

2015.06.01 - 2015.06.30
2015.06.01 - 2015.06.30

2015.06.01 - 2015.06.30
Pakiet: TOP net 600 MB




