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Zákaznícke číslo: 5100001858

Vyúčtovacia faktúra: 7448149388 Obec Petrovce
Petrovce-Vranov n./T. 89
09431 Hanušovce nad Topl'ouVaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 22.01.2014

Vážený zákazník,

dovol'te, aby sme Vám podakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobía.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je nedoplatok.

Čislo faktúry (variabilný symbol) 7448149388

Fakturačné obdobíe 01.12.2013 - 18.01.2014

Fakturovaná suma 2105,81 EUR

Prijaté platby za opakované dodávky 380,00 EUR

Nedoplatok 1725,81 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7448149388.
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované
dodávky (ďalej len .preddavkové platby") v celkovej výške 7183,00 EUR za rok.

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

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platíeb alebo iných požiadaviek súvisiacích s dodávkou zemného plynu nás,
prosím, kontaktujte na telefónnom čísle Bíznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

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 12,04011 Košice
Slovensky plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 441a 441A, 825 11 Bratislava Tel.: 0850 111 565
26 Fax: 02158699010
Právna forma: Akciové spoločnost' E-mail: biznislinka@spp.sk
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Bankové spojenie:
100101815110200
Všeobecná úverová banka, a.s,
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