Sunt abonat nou şi tocmai am primit prima factură. De ce este mai mare decât valoarea
abonamentului? De ce îmi apare de două ori abonamentul?
Prima factură pe care o primeşti cuprinde perioada de facturare şi taxa de abonament proratate, de la data
activării până în data emiterii primei facturi, dar şi perioada / taxa în avans pentru următoarea perioadă de
facturare pentru fiecare număr în parte.
Cont client: XXXXXXXX
Seria şi numărul facturii: VDF XXXXXXX

Clientul şi-a activat pe cont mai multe abonamente în data de 24.07.2013, iar factura s-a emis în data de
27.07.2013, reprezentând data de facturare a clientului.
În prima pagină vor fi totalizate costurile integrale în rubrici separate:
Abonamente şi extraopţiuni 10.817,26 lei – suma taxelor tuturor abonamentelor (abonamentul de grup şi
abonamentele individuale) şi extraoptiunilor, proratate din momentul activării până la data de facturare şi
taxele de abonament în avans, pe care le găsim la rubrica “Total abonament şi extraopţiuni” de la fiecare
număr în parte.
Servicii utilizate 8,74 lei – totalul serviciilor utilizate din data activării până la data facturării – costul
suplimentar al tuturor abonamentelor
Alte taxe şi ajustări 169,36 lei - în cazul de faţă, reprezintă valoarea serviciilor taxate pe contul de pe care sau transferat numerele
Reduceri -6.542,89 lei - însumarea tuturor reducerilor aplicate pe fiecare număr în parte, fiind proratate, ca şi
taxele de abonament
Total fără TVA factură curentă 4.452,47 lei – însumarea taxelor prezentate anterior
TVA 24,00% 1.068,59 lei – totalizat pentru toate abonamentele
Total factură curentă 5.521,06 lei – însumarea rubricilor Total fără TVA factură curentă + TVA 24,00%
Totalul fiecărui număr în parte va fi afişat la rubrica Total fără TVA pentru abonat.

La Sumar abonat Oferta de grup - vom gasi:
- oferta detaliată la nivel de grup, afişată pe două perioade: din data activării până în data de facturare şi luna
în avans percepută – fiind prima factură emisă;
- reducerile oferite la activarea acestui grup, pentru aceeaşi perioadă;
- servicii incluse în ofertă - în care vor fi incluse minutele la nivel de grup, proratate pe perioada alocării lor –
perioada de facturare(24.07.2013-26.07.2013).
Pentru fiecare număr în parte, abonamentul individual şi extraopţiunile vor fi afişate pe două perioade: din
data activării până în data de facturare şi luna în avans percepută.
- reducerile oferite pe aceeaşi perioadă ;
- convorbirile efectuate din momentul activării până în data facturării.

