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Zákaznícke číslo: 5100001858
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Opravná

faktúra:

Obec Petrovce
Petrovce-Vranov n./T. 89
09431 Hanušovce nad Topl'ou

7401188006

o
o

Vaše prípadné otázky zodpovie:

N

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.
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V Bratislave dňa 14.01.2014

Vážený zákazník,
dovoľte, aby sme Vám podakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.
Vystavili sme Vám opravnú faktúru Č. 7401188006 k faktúre Č. 7401186633, ktorej výsledkom je nedoplatok.

Clslo faktúry (variabilný symbol)

7401188006

Fakturačné obdobie

19.01.2013 - 30.11.2013
2259,84

Nedoplatok
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť
Detaily nájdete v priloženej faktúre.

v lehote splatnosti

na náš bankový

účet 1001018151/0200

s variabiIným

symbolom

EUR

7401188006.

V prípade, že ste reklamovanú faktúru uhradili a k dátumu vystavenia opravnej faktúry voči Vám neevidujeme pohľadávku, preplatok
z opravnej faktúry Vám zašleme. Ak ste reklamovanú faktúru neuhradili, použijeme na jej úhradu preplatok z opravnej faktúry. Informácia o
výsledku započítania vyúčtovacej faktúry s opravn ou faktúrou (nedoplatok/preplatok) Vám bude zaslaná formou "Oznámenia o započítaní
vzájomných pohľadávok. Pokiaľ je výsledkom započítania preplatok, bude Vám zaslaný. Pokiaľ je výsledkom nedoplatok, prosíme o jeho úhradu
podľa pokynov z "Oznámenia o započítaní vzájomných pohľadávok".
V prípade požiadaviek súvisíacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte
pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

na telefónnom

čisle Biznis linky 0850 111 565 v

S pozdravom

Moje SPP
On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská
Slovenský plynárenský priemysel. a.s .• Mlynské nivy 44/a 44/A. 825 11 Bratislava Tel.: 0850 111565
26
Fax:02/58699010
Právna forma: Akciová spoločnosť
E-mail: biznislinka@spp.sk
Obchodný regisler Okresného súdu Bratislava 1. oddiel Sa. číslo víožkv: 2749/B Intemet:WWW.SDD.sk

12,040

11 Košíce
Bankovéspojenie:
1001018151/0200
Všeobecnáúverovábanka. a.s.
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