
Vodafone România S.A. 
Str. Barbu Văcărescu, nr 201, Etai 4, Sector 2, Bucuresti, România 
Număr de înregistrare J40/9852/1996. Cod TVA R08971726 
Capitat sociat subscris si vărsat 66,416 554,37 RON 
Operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidentă a prelucrănlor de date cu caracter personaf sub nr. 17 si nr, 2191 
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ZILIA LUNA

Cont client: 750033193 
Seria si numărul facturii: VDF467448115 
Data facturii: 06/10/2021 
Penoada de facturare; 06/09/2021 05/10/2021 
Cod unic de inregistrare: R037804020 

Factură 

Sumarut contutui dumneavoastră 

Rest de plată 

.arz ara U..e141

0,00 

Factură curentă (Le1)... 
1.1 

656,52 

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL 

Calea Vitan nr 154-158 
Sector 3 
031 301 Bucuresti 

Total de ptată (Lei) 

= I 656,52 

Multumim pentru achitarea 
factudi anterioare 

Factura anterloară 

Data scadentei: 
20/10/2021 

SoLd precedent 654.74 
Total plătit din sold precedent 654,74 

Rest plată 0,00 

Factura curentă 

Abonamente şi extraoptiuni 551,70 
Totalfactură curentă fără TVA 551,70 
TVA 19,00% 104.82 
Totat factură curentă 656,52 

tt  hipa dumneavoastră Vodafo ' . 211111.11r~ 

ana asan, 372024667 - Manager de cont, consultantă pentru acheitionare servicii şi administrarea contutuţ tuni - 
vinen (9 - 18) lar în afaraIntervatului *221.(Departamentut de Relaţii cu Clienţfi BusIness) 
Pentru asistenţă plăţt factun apelati *224, tuni - vinen (9.• 18) 

Anti frauc illeffi 

! I Vodafone nu va solicita sub niciun motiv 

prin SMS, apel sau e-mail date 

confidentiate, reincarcarea de cartele pe 

care nu le cunoasteti sau plata unor 

sume de bani. Factura electronica este 

trimisa exclusiv de la adresa 

MyVodafone.no-repty@vodafone.ro, in 

format PDF. Verificati intotdeauna 

adresa de e-mail a expeditorutui, datele 

si informatfile continute in e-mail si 

: evitan deschiderea fisierelor atasate de 

Itip arhiva sau in format executabil. 

Detalii pe www.vodafone.ro/frauda 

111/odafonlimi" 

Iti multumim pentru incredere. Poti 

accesa detalii despre beneficiile 

programului de loialitate in sectiunea 

Vodafone Club din aphcatia My 

I Vodafone. 

Curs de schimb: 5,0155 Lei/EUR 
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