Elektronická faktúra
Aktivujte si bezplatne Elektronickú faktúru na www.t-mobile.sk
v menu Môj T-Mobile/Moje služby a užívajte si všetky jej výhody:

Poplatok za pravidelné vystavovanie podrobného výpisu pre jedno telefónne
číslo je 0,79 €.

ezplatný prístup ku kópiám vašich faktúr archivovaných v Zozname faktúr na
§Bwebovej
stránke www.t-mobile.sk*
M
ožnosť
§TSV a XML.stiahnutia faktúry do svojho počítača vo formáte PDF, HTML, CSV,
rafické a tabuľkové prehľady sumárnych poplatkov a prevádzky.
§GBezplatné
zasielanie faktúr priamo na vami zadanú
§e-mailovú adresu.
upozornenie na faktúru v e-mailovej schránke.
§S1MS
000
bodov do T-Mobile Clubu pri aktivácii Elektronickej faktúry a ďalších
§300 bodov
za každých 6 mesiacov zasielania Elektronickej faktúry.**

* Podrobné výpisy sú poskytované pre jednotlivé telefónne čísla, pre ktoré je služba aktivovaná.
Vyhotovené podrobné výpisy v elektronickej forme sa na portáli zobrazujú 12 mesiacov. Informácie
o podmienkach prístupu na portál www.t-mobile.sk a o archivácii Podrobných výpisov v elektronickej
forme firemným zákazníkom, členom Professional Clubu poskytne linka Centra podpory významných
zákazníkov 12332 po zadaní prístupového PID kódu. Podrobný výpis v elektronickej forme nie
je poskytovaný pre službu Rýchly internet a pre volania z klapiek pobočkovej ústredne (služba
Kombinovaná virtuálna privátna sieť).

* 	Vyhotovené Elektronické kópie faktúr sa na portáli zobrazujú 12 mesiacov. Firemní zákazníci,
členovia Professional Clubu, získajú bližšie informácie o podmienkach prístupu do Elektronických
kópií faktúr na linke Centra podpory významných zákazníkov 12332 po zadaní prístupového PID
kódu. Pre vstup do Zoznamu faktúr na www.t-mobile.sk je potrebná registrácia telefónneho čísla.
Ak sa faktúra nevystavuje pre telefónne číslo, ale výlučne pre službu Rýchly internet, zákazník
nemá možnosť prístupu k informáciám a doplnkovým službám poskytovaným na www.t-mobile.sk
v časti Môj T-Mobile/Faktúry a platby.
** Pripísanie bodov je podmienené aktívnym členstvom v T-Mobile Clube.

Elektronická faktúra je platným daňovým dokladom a plnohodnotne nahrádza
papierovú faktúru.
Vyúčtovania za poskytnuté služby vám po aktivácii Elektronickej faktúry budú
zasielané už len formou Elektronickej faktúry na zadanú e-mailovú adresu
(faktúra vyhotovená v tlačenej forme už nebude zasielaná poštou).

Podrobný výpis v elektronickej forme
Získajte rýchly a pohodlný prístup k podrobným informáciám o prevádzke
svojho telefónneho čísla. Aktivujte si službu Podrobný výpis a získate
nasledujúce výhody:
informácie o vašej prevádzke.*
§Podrobné
a tabuľkové prehľady vašej prevádzky.
§Grafické
ontrola nákladov za hovory, SMS, MMS a uskutočnené dátové prenosy.
§KZáznamy
filtrovať a vytlačiť podľa zvolených kritérií.
§Podrobnémôžete
výpisy
si
§CSV, TSV a XML. môžete stiahnuť do svojho počítača vo formáte PDF, HTML,
§Sami si môžete vybrať, ktorý formát vám najviac vyhovuje.
§CSV formát umožňuje priamy import do programu MS Excel.

Jednorazová aktivácia
Elektronické kópie faktúr a Podrobné výpisy v elektronickej forme si
môžete aktivovať aj jednorazovo (pre zvolený dátum vystavenia). Poplatok
za jednorazové vyhotovenie jednotlivej elektronickej kópie faktúry alebo
podrobného výpisu pre jedno telefónne číslo je 1,19 €.

Faktúra na www.t-mobile.sk
Využite ďalšie služby, ku ktorým máte bezplatný prístup bez nutnosti aktivácie,
v menu Faktúry a platby na www.t-mobile.sk
oznam faktúr – zobrazuje sa: variabilný symbol, dátum vystavenia,
§zvyúčtovanie
za obdobie, dátum splatnosti, suma na úhradu, stav úhrady (dlžná
suma)

hrada faktúry priamo zo zoznamu faktúr
§úzoznam
§ platieb pre kontrolu vašich úhrad
Viac informácií získate na www.t-mobile.sk
Ceny sú uvedené v € s DPH.

