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Zákaznícke číslo: 5100003158 

Vyúčtovacia faktúra : 7443150075 

Vaše prípadné otázky zodpovie: 

Biznis linka 0850 111 565 

v pracovných d ňpcn oa {:Wšt'~~ľ~á "~ 
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Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru. ktore1 výsledkom je preplatok. 

tislo faktúry (variabilný symbol) 


Fakturačné obdobie 


Fakturovaná suma 


Prijaté platby za opakované dodávky 


Preplatok 


Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet. 
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre. 

• 
11111" 11111111 111111111111111111111111 
149060 12001690 

Slredná priemyselná škola 
Sovielskych hrdinov 369 
089 01 Svidník 

v BraUslave dňa 23.07 .2013 

y.as uplynulého obdobia. 

7443150075 

01.01.2013 -18.07.2013 

3472.91 EUR 

7825,00 EUR 

-4 352,09 EUR 

V súčasnosti využ;vate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby. 

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom obdobi Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované 
dodávky (dalej len .preddavkové platby") v celkovej vyške 10 423,00 EUR za rok. 

Spolu s VjÚčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis 11 mesačnych preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné 
óbdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať 
v mesačných intervaloch. 

V prípade Vášho zauJmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nas, 
prosim, kontaktuj le na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod. 

S pozdravom 

Moje SPP 

On·llne služba. 

Viac na Zadnej strane faktúry 


alebo na www.sPp.sk. 


Adresa pre plsomný styk: Slovensky plynárensky priemysel, a.s., MlynSké nivy 441a , 825 11 Bratislava 

Slovensky plyntlrensky priomysei, 8.5 .• Mlynské nivy 44/. , 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 11 1 565 Bankové spojenie: 

Pravna lorm a: Akciovä s poločnosf FalC 0215869901 0 10010 1815110200 BIF4 

Obchodny register Okresného sudu Bratislava 1. oddiel Sa. čislo vložky: 2749/8 E-mail: biwislinka@spp.sk väeobecntl u~rová banka, 8.S. 

ICO: 35815256 IC DPH skupiny: SK7020000372 Internet: wwwsppsk. 
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