TUTORIAL

JAK UPRAVIT MÉ FAKTURAČNÍ ÚDAJE
Přihlašte se ke svému Traffic Factory účtu, klikněte na “My account” (Můj účet) na hlavní
liště a poté na “My information” (Mé údaje).

Jste přesměrováni se na hlavní stránku Vašeho profilu - “General information”, která je
rozdělena do 7 sekcí:
→ Account information (Mé údaje)
→ Balances PUBLISHER / ADVERTISER (Kredit PUBLISHER / ADVERTISER)
→ CAMPAIGNS AND BANNERS (KAMPANĚ A BANNERY)
→ Sub accounts (Vedlejší účty)
→ Contact (Kontaktní informace)
→ Billing (Fakturace)
→ Comments (Komentáře)

Pro doplnění fakturačních údajů klikněte na “Edit” (Upravit) hned u Vašich fakturačních
údajů v sekci “Billing” (Fakturace).

→ UJISTĚTE SE, ŽE JMÉNO VÁS ČI VAŠÍ SPOLEČNOSTI ZADANÉ NA PLATFORMĚ SE SHODUJE S
ÚDAJI NA ZASLANÉ PLATBĚ. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE VAŠE PLATBA ZAMÍTNUTA
→OD 04/01/2018 VŠEM FAKTURACÍM ZASLANÝM EVROPSKÝM KLIENTŮM BEZ PLATNÉHO DIČ
BUDE PŘIČTENA PŘÍSLUŠNÁ DAŇOVÁ TAXA
Vyplňte všechny vyžadované údaje a pro potvrzení klikněte na “Submit” (Zadat).

→ Pokud Vaše společnost či Vy nesídlíte v EU, v kolonce VAT number (DIČ) zatrhněte “Not
applicable (Není k dispozici) / Personal account (Osobní účet)”.
→ Pokud nejste plátce DPH, v kolonce VAT number (DIČ) zatrhněte “Not applicable (Není k
dispozici) / Personal account (Osobní účet).

Vaše DIČ bude během 24 hodin automaticky zkontrolováno přes databázi VIES. Pokud i
po této době vidíte ve Vašem účtu tento alert, kontaktujte prosím naše účetní oddělení:
accounting.trafficfactory@webgroup-limited.com

Jakmile bude Vaše fakturační adresa úplná, seznamte se prosím s našimi Smluvními
podmínkami. (Pokud dojde k jejich úpravě, budete muset podmínky přijmout znovu.)

Klikněte na “Review & accept“ (Přečíst a odsouhlasit)... a seznamte se s našimi Smluvními
podmínkami

Pokud s podmínkami souhlasíte, klikněte na políčko „Accept terms and conditions of
payment (Přijmout Smluvní a platební podmínky)“, které naleznete v levém dolním rohu
stránky.

Smluvní podmínky si můžete stáhnout v PDF verzi. Kdykoliv Vám také budou k dispozici v
online verzi. Najdete je v sekci “Billing“ (Fakturace)

FOLLOW US:
www.trafficfactory.com
trafficfactory

