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Zákaznícke
Vyúčtovacia

číslo:

5100003158
Stredná priemyse lná ško la
Sovietskych hrdinov 369

faktúra č .: 7421193824

089 01 Svidník

Vaše prlpadné otázky zodpovie:
Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod .

V Bratislave dňa 12.01 .2015

(

,
Váženy zakaznlk,
dovoľte. aby sme Vám poďakovali za dôveru. ktorú s te nam prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru. ktorej vysledkom;e nedoplatok.

CISlofaklúry Cwtiabilný symbol)
Fakturačné
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74211~3824 .

01 .12.2014 -31.12.2014
1093,19 EUR

Fakturovaná suma

1000,00 EUR

Prijaté platby za opakované doclávky

.

Nedoplatok

o•

..:.'

93.19 EUR

Uvedenú či astku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabllnym
symbolom 7421193824.
Detaily n~dete v priloženej vyúčtovacej faktúre.
V súčasnosti využívate zmluvny prooukt SPP Klasl c ky-mesačné platby.

,

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované
dodávky (ďalej len .preddavkové plalby") v celkovej výške 7 804,00 EUR za rok.
Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zárovef\ zasielame nový rozpis 12 mesa č ných preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné
obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktú ry za opakovanú doclávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať
v mesačných intervaloch.
V pripade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo inych požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás.
prosIm. kontaktujte na telefónnom člsle Blznis linky 0850 111565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdr8llOO\

Moje SPP

Stredná
prf61r-Y:';:.k,á ';kola

On-line slu1Da.
Viac na zadnej strane fak1ury
alebo na www.spp.Sk .

R J~.. tr-a:l.Úf11a
U:;;(U:

!~'dl!);-Jh~

I

0";1,

do!!:

I

,

Adresa pre plsomný sly!<.: Slovensk)' plynárenskY priemysel. a.s., Mlyn ské nivy 44/a. 825 11 Bratislava
Slovensky plynérensky priemysel. a.s., M!ynské nl-.y 44/0,82511 Bratislava 26
Tel.: 0850 111 565
IBAN : SK9002000000001001Q18151
pra~a form..: AkcioVo!! spoločnosť
Fax 0215869 9010
Ble: SliBASKBX
Obchodny I1!gister Okresného sÍKlu BralisLava ( oddiel Sil. Čls lo vložky: 274918
E·mail: biznislinka@Spp.sk
ICO: 35815256 IC DPH : SK2020259802 CID: SK40ZZZ10000000032
'"I&met: _
.spp.sk
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