
Factuurdatum: 

Factuurnummer: 

Mobiel nummer:

Contract ID:

Roepnaam Achternaam 
Straatnaam 3
1111 AB Plaatsnaam

01-02-2021

NL-2950313

06-12345678

100001

Abonnementskosten (06 jan. 2021 t/m 31 jan.2021)
Abonnement: Nationaal 5GB 24 maanden

• 150 min bellen binnen Nederland

• 150 SMS binnen Nederland

• 5 GB (4G) mobiel internet in Nederland Duur van het plan 24 maanden

Bedrag

€ 10,00

Internet snelheid 150 Mbps (4G)

Internationaal bellen/SMS

Subtotaal

Verbruik buiten de bundel (06 jan. 2021 t/m 31 jan.2021) 

Gesprekken binnen Nederland

SMS Berichten binnen Nederland

Internationale Gesprekken

Internationale SMS Berichten

SMS Berichten in het Buitenland

Gesprekken in het Buitenland

Internetgebruik

Internetgebruik in het Buitenland

Subtotaal

Overige kosten / verrekeningen
Verrekende abonnementskosten

• Jouw abonnement (+ Extra’s) geactiveerd op 06 januari 2021

Subtotaal

Totaal inclusief BTW
BTW 21% over € 10,78

€ 0,50

€ 5,00

€ 15,50

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,04

€ 0,00

€ 0,04

-€ 2,50

-€ 2,50

€ 13,04
€ 2,26

Het totale bedrag wordt rond de 23ste geïncasseerd van je rekening. Stort geen bedragen op onze rekening. Indien de automatische incasso is 
mislukt, maak dan gebruik van de iDeal betaallink in de herinneringsmail.

Lebara | Postbus 267 | 1110 AG Diemen | KvK nummer: 81682883 | BTW Nummer: NL862180508B01

Twoje dane kontaktowe
Tutaj znajdują się Twoje dane. Jeżeli wyk-
upiłeś firmowy abonament, tutaj znajdziesz 
dane swojej firmy. 

Koszty abonamentu i abonament
Tutaj podano liczbę minut połączeń, SMS-
ów, dane i prędkość Internetu, jakie obejmuje 
abonament. Poniżej podano okres obowiązy-
wania planu Sim Only. Po prawej stronie są 
comiesięczne koszty abonamentu. 

Suma częściowa
Suma częściowa zawiera wykaz kosztów 
poniesionych w ramach planu Sim Only. 

Zużycie poza pakietem
Tutaj podano koszty poniesione poza pak-
ietem, na przykład w przypadku gdy dane 
zostały już zużyte lub naliczana jest stawka 
poza pakietem. 

W tym przykładzie jest kwota 0,04 euro 
tytułem kosztów poza pakietem. 

Razem włączenie z podatkiem VAT 
Tutaj jest całkowita kwota faktury. Kwoty 
obejmują podatek VAT. Wykaz kwot podatku 
VAT znajduje się pod sumą łączną. 

Suma częściowa 
Suma częściowa stanowi sumę rozliczeń 
oraz pozostałych poniesionych kosztów. 

Dane dotyczące faktury 
Tutaj podano numer faktury, datę wyst-
awienia faktury, numer tel. komórkowego, 
który jest połączony z abonamentem, oraz 
niepowtarzalny numer umowy. 

Jeżeli wykupiłeś firmowy abonament, tutaj 
znajdziesz numer podatkowy VAT i numer 
wpisu swojej firmy w rejestrze handlowym. 

Uwaga: nie należy przelewać żadnych 
kwot na nasze konto. Jeżeli automaty-
czne polecenie zapłaty się nie powiedzie, 
skorzystaj z linka do dokonania płatności 
przez aplikację iDeal wysłanego w wiado-
mości e-mail z przypomnieniem. 

Pozostałe koszty i rozliczenia 
Poniżej znajdują się pozostałe koszty i ro-
zliczenia środków, jakie jeszcze Ci zostały. 
 
Uwaga: koszty i rozliczenia dotyczą poprzed-
niego miesiąca. Jeżeli dostaniesz fakturę w 
lutym, podane są rozliczenia za styczeń. 
 
Przykład rozliczenia: jeżeli aktywowałeś 
swój abonament na kwotę 15,50 euro w 6. 
dniu miesiąca, wówczas zapłacisz w pier-
wszym miesiącu za cały miesiąc, mimo że 
przez 5 dni nie korzystałeś z abonamentu. 
15,50/31 x 5 dni wynosi 2,50 euro. W takim 
przypadku na drugiej fakturze zostanie dop-
isana kwota 2,50 euro tytułem zwrotu. 

Suma częściowa 
Suma częściowa stanowi sumę rozliczeń 
zużycia poza pakietem. 


