
Vodafone România S.A. 
Str. Barbu Văcărescu, nr. 201, Etaj 4, Sector 2, Bucureşb, România 
Număr de înregistrare: J40/9852/1996, Cod TVA R08971726 
Capitat sociat subscris şi vărsat: 66.416.554,37 RON 
Operator de date cu caracter personal înregistrat în registrul de evidentă a prekicrăritor de date cu caracter personal sub nr. 17 şi nr. 2191 

Cont client: 750033193 
Seria şi numărul. facturii: VDF475651965 
Data facturii: 06/12/2021 
Penoada de facturare 06/11/2021 - 05/12/2021 
Cod untc de inregistrare R037804020 

Factură Dup, 

Sumarul contulul dumneavoastră 

Rest de plată 

factură anterioară (tel) 
Factură curentă (Lei) 

0,00 752,89 

408, 
ga ;$411 

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL 

 1 

Calea Vitan nr.154-158 
Sector 3 
031 301 Bucuresti 

Total de 

752,89 

Mulţumim pentru achitarea 
facturii anterioare 

Factura anterioară 

Data scadentei: 
20/12/2021 

Sotd precedent 692,87 
Totat plătit dIn sold precedent 692,87 

Rest plată 0,00 

Factura curentă 

Abonamente şi extraopbuni 551,90 
Servicii utitizate 75,26 
Total factură curentă făr'ă TVA 627,16 
IVA 19,00% 119,16 
Penalizări 6,57 
Totalfactură curentă 752,89 

Echipa dumneavoastră Vodafone 

Georgeta Tamas, 742157362 - Manager de cont, consultanţă pentru achizitionare servicii şi administrarea 
contutui, tuni - vinen (9 - 18) iar în afara intervalutui *221 (Departamentul de Retatii cu Chentii Business) 
Pentru asistentă plăti facturi apetati *224. tuni - vinen (9 - 18). 

Curs de schimb: 5,0174 Lei/EUR

Anti frau-9 1111.1111da 
Vodafone nu va solicita sub niciun motiv 

prin SMS, apel sau e-mail date 

confidentiale, reincarcarea de cartele pe 

care nu 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. 

Detalii pe www.vodafone.ro/frauda 

Vodafone Club 

multumim pentru incredere. Poti 

accesa detalii despre beneficille 

programului de loialitate in sectiunea 

Vodafone Club din aplicatia My 

Vodafone. 
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