Jak se orientovat ve vyúčtování
Vodafone Vyúčtování za služby
1

Zúčtované období: Období, za které jsme vám vyúčtovávali poplatky za poskytnuté služby.

2

Celkem k platbě z minulého období: Částka, na kterou bylo vystaveno Vyúčtování z předchozího období.

3

Přijaté platby za minulé období: Všechny platby přijaté během minulého zúčtovaného období.

4

Převod haléřového vyrovnání z minulého období: Haléřové zarovnání celkové částky k platbě, které bylo převedeno
z minulého zúčtovaného období.

5

Vyúčtování opravného daňového dokladu: Zde naleznete částku z vystaveného opravného daňového dokladu (dobropisu)
k předcházejícímu Vyúčtování.

6

Nedoplatek z minulého období: Neuhrazená částka z minulého období. V případě, že je částka záporná,
jde o přeplatek.

7

Platby třetím stranám: Poplatky za služby, které Vodafone přímo neposkytuje, ale jen zprostředkovává. Jde například o
služby Premium SMS (SMS jízdenka, soutěžní hlasování ap.), Audiotex (hlasové linky se speciální sazbou) a Vodafone
M-peněženka. Pro identifikaci poskytovatele navštivte www.platmobilem.cz. Pohledávky poskytovatelů a provozovatelů vůči
zákazníkům Vodafonu na zaplacení zboží nebo služeb jsou postupovány Vodafonu a zanikají uhrazením Vyúčtování.

8

Celkový základ DPH 21 %: Součet částek tvořící základ daně z přidané hodnoty (DPH).

9

Celkem DPH 21 %: Daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z celkového základu DPH.

10

Položky nepodléhající DPH: Součet nezdanitelných položek (ostatní poplatky nepodléhající DPH a platby třetím stranám).

11

Celkem k platbě za zúčtované období: Souhrnná částka, kterou vám za zúčtované období účtujeme. Nejsou v ní započítány
případné přeplatky nebo nedoplatky z minulého zúčtovaného období.

12

Číslo účtu / kód banky: Číslo bankovního účtu pro platby bankovním převodem. Pokud hradíte inkasem, částka bude
automaticky odečtena z vašeho účtu a odeslána na náš účet č. 217077033/0300.

13

Variabilní symbol / daňový doklad: Používá se pro identifikaci vaší platby. Je shodný s číslem daňového dokladu.

14

Specifický symbol / číslo plátce: Používá se pro identifikaci vaší platby a při komunikaci s operátorem.
Je shodný s číslem vašeho zákaznického účtu.

15

Způsob platby: Při platbě poštovní poukázkou nebo bankovním převodem doporučujeme provést úhradu
Vyúčtování nejpozději 5 pracovních dní před datem splatnosti. Pokud budete hradit Vyúčtování prostřednictvím
bankomatu nebo služby M-Platby, raději tak učiňte nejpozději den před datem splatnosti.

16

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: Datum, ke kterému bylo fakticky zaznamenáno poskytnutí služeb.

17

Datum splatnosti částky za zúčtované období: Datum, ke kterému musí být vyúč tovaná částka nejpozději připsána
na účet Vodafonu. Jinak se dostanete do prodlení. V případě, že úhradu neprovedete včas, mohou být všechny aktivní SIM karty
příslušející k vašemu zákaznickému účtu zablokovány. Služby lze poté v plné míře obnovit až po uhrazení celého
nesplaceného zůstatku.

18

Převod haléřového vyrovnání do příštího období: Haléřové zarovnání celkové částky k platbě, které bude převedeno do
Vyúčtování příštího zúčtovaného období.

19

Celkem k platbě: Částka, kterou je třeba uhradit. Souhrnná částka za služby účtované v daném zúčtovaném období a případný
celkový nedoplatek (dlužná částka), nebo naopak přeplatek za minulá období. V případě, že je částka záporná, jde o přeplatek, který
vám převedeme do příštího Vyúčtování.

20

Celkový přehled slev: Celkový přehled všech slev poskytnutých v daném zúčtovaném období.

21

Celkový přehled jistin: Celkový sumář aktuálních zůstatků jistin všech telefonních čísel z vašeho účtu. Pro více
informací o Volací jistině volejte *606.
Více informací, jak co nejrychleji a nejpohodlněji platit Vyúčtování, získáte zavoláním na *121
nebo do Centra péče Vodafone.
Reklamaci Vyúčtování je možné uplatnit písemně do 2 měsíců od jeho doručení na adresu společnosti Vodafone
Czech Republic, a. s., reklamační oddělení, Vinohradská 167, 100 00 Praha 10. Uplynutím lhůty pro podání
reklamace právo na její uplatnění zaniká.
Ukončení smlouvy: Smlouva skončí posledním dnem následujícího zúčtovacího období po datu doručení písemné
výpovědi smlouvy na adresu sídla Vodafone.
Formulář a podmínky výpovědi písemné smlouvy se závazkem najdete na www.vodafone.cz/podminky. Pokud
potřebujete vypovědět Rámcovou smlouvu pro firemní zákazníky, zažádejte si o předvyplněný formulář na lince *77.

Více informací na www.vodafone.cz.
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