
Vodafone România S.A. 
Str, Barbu Văcărescu, nr. 201, Etaj 4. Sector 2, Bucuresti, România 
Numar de înregistrare: J40/9852/1996, Cod TVA R089.71726 
CapItaL social subscris si varsat. 66.416.554,37 RON 
Operator de date cu caracter personaL inregstrat în regfstrul de evidenta a prelucrânlor de date cu caracter personaL sub nr 17 ŞI nr. 2191 
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Seria si nurnărut facturii: VDF471574532 
Data facturii: 06/11/2021 
Peno(ida de facturare: 0671072021 - 0571172021 
Cod unic de inregistrare: R037804020 

Factură DuLîcat 

Sumarut contukd dumneavoastră 

Rest de plată 

iihoma~1) Factur curent (Leil 

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL 
Nitu Mihai 
Calea Vitan nr,151 - 158 
Seet()r a 
031301 Boculesti 

Totat de plată (tet) 

0,00 e 

Muttumim pentru achltarea 
facturii anterioare 

Factura anterioară 

692,87 692,87 

Data scadentel 
20/11/2021 

Sold precedent 656,52 
Total platit din sold precedent 656,52 

Rest plată 0,00 

Factura curentă 

Abonamente şi extraoptioni 551.90 
Total factură curentă fără TVA 551,90 
TVA 19.00% 104,86 
Penalizări 36,11 
Total factură curentă 692,87 

Georgeta Tamas, 742157362 - Manager de cont, consuitanta pentru achizitionare servicii si administrarea 
contului, luni -ivineri (9 - 18) lar 1n afara intervalului *221 (Departamentul de Retatii cu Clientii Business) 
Pentru asistenţa plati factun apelati *224, Luni - vineri (9 - 18), 

Anti frauda j1=11111

Vodafone nu va solicita sub nicrun motiv 

pnn 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, tn 

. format PDF. Verificab intotdeauna 

, adresa de e-mail a expeditorului, datele 

si informatfile continute in e-mail si 

evitati deschiderea fisierelor atasate de 
. 

arhiva sau in format executabil. 

• Detalii pe www.vodafone.ro/frauda 

Iti multumim pentru incredere. Poti 

accesa despre beneficille 

programului de loiabtate in secbunea 

Vodafone Club din aplicatia My 

Vodafone. 

Curs de schlmb 5,0169 Lei/EUR 
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