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Dobrý den,

   zasíláme vám výzvu k platbě za tyto expirující služby na Savana.cz pod vaším 
účtem pirati:

--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
| Popis transakce                                                   | Množství  
| Jednotka | Cena za jednotku | DPH | cena s DPH |
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
| Hosting tarif SAVANA500 účet pirati od 14.02.2016 do 13.02.2017   | 12.00     
| měsíc    | 80.00            | 21% | 1,161.60   |
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------

Celková cena s DPH: 1161.60 Kč
Celková cena v EUR s DPH: 44.12 Eur (Kurz 1 EUR=26.33 CZK)

Variabilní symbol: 79049136

ONLINE PLATBA:
Platební karty (GoPay), ČR a SK banky (GoPay) a PayPal:
https://www.savana.cz/objednavka/?
applicationOrderId=011ef706d9e66eb93dd8935f50294bf1               

OFFLINE PLATBA:
ČR bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 2900201034/2010 Fio banka, a.s.
SK bankovní spojení pro platby v EUR v SR: 2900201034/8330 Fio banka, a.s.
           
Ostatní mezinárodní bankovní spojení:
IBAN: CZ9820100000002900201034
SWIFT: FIOBCZPPXXX
POZOR! Ostatní zahraniční platby provádějte v režimu OUR a do okénka poznámka 
pro příjemce uveďte var. symbol a přihlašovací jméno hostingového účtu (pro 
nižší poplatky doporučujeme zahraniční platby provádět skrze platební karty na 
bráně GoPay  (VISA, MasterCard)).

Platná faktura bude automaticky vygenerována ve formátu PDF a uložena ve vaší 
administraci hostingu v sekci ÚČET/FAKTURY po uhrazení této výzvy k úhradě.

NAŠE APLIKACE ZDARMA:
Hostshop.cz - internetový obchod pro každého (www.hostshop.cz)
Hostedit.cz - editor internetových stránek (www.hostedit.cz)
Hostforum.cz - diskuzní fórum pro všestranné použití (www.hostforum.cz)
Hostfoto.cz - fotoalba pro vaše fotografie (www.hostfoto.cz)

Sledujte nás na Facebooku - http://www.facebook.com/savanacz

UPOZORNĚNÍ:
Ceny uvedené v této výzvě jsou platné do dne její expirace (den nejdříve končící
služby ve výzvě).
Případnému problému s odpojením webhostingu nebo domén, předejdete tím, že vaši 
úhradu provedete nejpozději 3 pracovní dny před nejdříve expirující  službou.
Pokud si již nepřejete prodlužovat webhosting či doménu u naší společnosti, 
ignorujte tuto výzvu i následující upomínky, které budou automaticky stornovány 
po expiraci vašich služeb a služby ukončeny.

S pozdravem
savana.cz s.r.o.
Lounská 983/43
405 02 Děčín VI-Letná
IČ: 28750659
DIČ: CZ28750659
Tel. +420 478 472 100
PO-PÁ 8:00-18:00
SO-NE 9:00-12:00


