
Vodafone România S.A. 
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CapitaL social subscris şi vărsat: 66.416.554,37 RON 
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SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZI 
INISARE NR .R.L. 

' -. .. .. 
ZIUA . LUN .. ANU 

Cont client: 750033193 
Seria şi numărul facturii: VDF438732182 
Data facturii: 06/03/2021 
Penoada de facturare: 06 5/03/2021 
Cod unic de inregistrare 

Factură !,") pLica 

lipurnarul contutuI dumneavoastră 

Rest de plata 
rioară (Lei) 

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

111~119111 

Factura curentâ. (Lei) Total de ptadll 

620,73 655,95 1.276,68 

Dacă aţi achitat deja, vă 

rugăm ignoraţi această sumă 

Factura anterioară 

Data scadenţei: 

20/03/2021 

Sold precedent 620,73 
Total plătit din sold precedent 0,00 

Rest plată 620,73 

Factura curentă 

Abonamente si extraopţiuni 522,53 
Totat factură curentă fără TVA 522,53 
11/A 19,00% 99,28 
Penatizări 34,14 

Total factură curentă 655,95 
Total de plată 1.276,68 

i 9111 ~11111.1 khipa dunineavoastră Vadâfd - - 

u, 372024145 - Manager de cont, consultanta pentru abonamente si servicii 
24145 - Speciahst de cont, administrare cont si asistentă servicii 
 - Speciahst financiar asistentă plata facturilor Vodafone 

Anti frau da 

Vodafone nu va solicita sub niciun motiv 

prin SMS, apel 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@vodafone.ro, in 

format PDF. Verificati intotdeauna 

adresa de e-mail a expeditorutui, datete 

si informatiile continute in e-mail si 

evitati deschiderea fisierelor atasate de 

tip arhiva sau in format executabil. 

Detalii pe www.vodafone.ro/frauda 

iti multumim ca esti clientut nostru. 

Detaliile despre punctele de loialitate 

acumulate pot fi accesate oricand 

online in contul tau MyVodafone 

(myvodafoneso) sau La *100#, ramura 

Loialitate. 

Curs de schimb: 4,8831 Lei/EUR 
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