
Factuurdatum: 

Factuurnummer: 

Mobiel nummer:

Contract ID:

Roepnaam Achternaam 
Straatnaam 3
1111 AB Plaatsnaam

01-02-2022

NL-1234567

06-12345678

100001

Abonnementskosten (06 jan. 2022 t/m 31 jan.2022)

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. 2022 t/m 31 jan.2022) 

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 2022

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

Dane kontaktowe
Tu jest Twoje imię i nazwisko oraz adres. 
Jeżeli masz firmowy abonament, Tutaj  
widnieje nazwa i adres firmy.

Abonament i opłaty abonamentowe
Tutaj podane są opłaty abonamentowe, a 
także dalsze informacje na temat  
abonamentu, takie jak czas trwania, liczba 
minut, SMS-ów, pakiet danych i prędkość 
Internetu. 

Suma częściowa (1)
Suma częściowa wszystkich opłat  
abonamentowych Sim Only, włącznie z  
kosztami związanymi z dodatkowymi opcjami.

Zużycie poza pakietem
Tutaj podane są wszystkie koszty poniesi-
one poza pakietem, na przykład połączenia 
wykonane po wyczerpaniu danych.

Łącznie z podatkiem VAT 
Całkowita kwota faktury. Kwoty te obejmują 
podatek VAT. Wykaz kwot podatku VAT  
znajduje się pod sumą łączną.

Suma częściowa (3)
Suma częściowa wszystkich ewentualnych 
korekt. 

Dane dotyczące faktury  
W tej rubryce znajduje się numer faktury, 
data wystawienia, identyfikator umowy oraz 
numer telefonu komórkowego, na który 
wykupiono abonament. Jeżeli masz firmowy 
abonament, podany jest również numer 
identyfikacji podatkowej VAT i numer w 
rejestrze Izby Handlowej.

Warto wiedzieć: korekty zawsze dotyczą 
poprzedniego miesiąca. Na fakturze za 
luty możliwe są zatem tylko korekty za 
styczeń. 
Nie należy więc dokonywać żadnych pr-
zelewów na nasze konto. Jeżeli automaty-
czne polecenie zapłaty się nie powiedzie,  
skorzystaj z linka do dokonania płatności 
wysłanego w wiadomości e-mail z przy-
pomnieniem.

Korekty
Tutaj znajdują się ewentualne korekty, na 
przykład w przypadku aktywacji abonamen-
tu w 6. dniu miesiąca. Wówczas płacisz za 
cały miesiąc, ale na kolejnej fakturze otrzy-
masz zwrot pieniędzy za dni, w których nie 
korzystałeś z abonamentu. Przykładowa 
faktura obejmuje 5 dni na łączną kwotę 2,50 
euro (15,50 euro/31 dni x 5 dni).

Suma częściowa (2)
Suma częściowa wszystkich kosztów poniesionych 
poza pakietem. Na tym przykładzie faktury suma ko-
sztów poniesionych poza pakietem wynosi 0,04 euro.

Dodatkowe opcje
Tutaj podane są koszty aktywowanych, 
dodatkowych opcji, takich jak dzwonienie i 
wysyłanie SMS-ów za granicę oraz szybszy 
mobilny Internet. Koszty te należy zawsze 
pokrywać z góry w pierwszym miesiącu, a 
następnie po jego zakończeniu.

Na przykład, jeżeli aktywujesz dodatkową 
opcję w styczniu, koszty te będą widoczne 
na fakturze w tym samym miesiącu. Od 
lutego opłata za dodatkowe opcje następuje 
miesiąc później. Koszty te pojawią się dopie-
ro na fakturze za marzec.


