
Vodafone România S.A. 
Str. Barbu Văcărescu, nr. 201, Etaj 8, Sector 2, Bucureşti, România 

INumăr de înregistrare,  
Capital socfal subscris şT vărsat: 66,416,554,37 RON 

_ Operator de date cu caracter personal înregistrat în registr ut de evidentă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr, 17 şi nr.2191 

SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZ 
1N rRA, RE NR 

1.31L N 

Cont ctient: 750033193 
Seria şi numărul facturii: VDF446757648 
Data facturii: 06/05/2021 
Penoada de facturare. 06/04/2021 - 05/05/2021 
Cod uleK de înregistrare:

Factură cat 

SumaruL contului durnneavoastră 

Rest de plata 
I) 

-86,52 

Factură curentă (Lei? 

2.554,32 

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL 
Nitu Mihai 
Calea Vitan nr,154-158 
Sector 3 
031301 Bucuresti 

I T o ta Lde p tat (21 
Mulţurnim pentru achitarea 

facturii anterioare 

Factura anterioară 

Data scadente;, 
20/05/2021 

SoLd precedent -86,52 
Total plătit din sold precedent 0,00 

Rest plată -86,52 

Factura curentă 

Abonamente şi extraoptiun 549,00 
Atte taxe şi ajustări 19,96 
Echipamente şi accesorii 1.504,12 
Reduceri 73 40 
Total factura curentă fără TVA 2.146,48 
TVA 19,00% 407 84 
Total factură curentă 2.554,32 
Total de plată 2.467,80 

Ipadurnneavastră Vodafone 
4 

ana asan, 372024667 - Manager de cont, consultanţă pentru abonamente şi servicii 
Ana Asan, 0372024667 - Specialist de cont, administrare cont şi ăsIstentă serviol 
Ivlihaela Clobanu, 0372024230 - Specralist financlar asistenţă plata factunlor Vodafone 

Vodafone nu va solicita sub niciun motiv 

prin SMS, apet sau e-mail date 

confidentiale, reincarcarea de cartele pe 

care nu le cunoasteti sau plata unor 

sume de bani. Factura electronica este 

trimisa exclusiv de la adresa 

MyVodafone.no-reply@vodafoneso, in 

format PDF. Verificati intotdeauna 

adresa de e-mail a expeditorului, datele 

si informatiile continute in e-mail si 

evitati deschiderea fisierelor atasate de 

tip arhiva sau in format executabil. 

ţn,[_)etatii pe www.vodafone.ro/frauda 

r irdafone Cfub 

Iti multumim pentru incredere. Poti 

accesa detalii despre beneficiile 

programului de loialitate in sectiunea 

Vodafone Club din aplicatia My 

Vodafone. 

Curs de schimb: 4,9910 Lei/EUR 
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