
Obec Petrovce
Petrovce 89
Petrovce
09431 Hanušovce nad Topľou

Bratislava, 20.09.2018

Vážený zákazník,

zaevidovali sme Vašu žiadosť o ukončenie Zmluvy o združenej dodávke elektriny a združenej dodávke
plynu (ďalej len "Zmluva o združenej dodávke,,)

číslo Zmluvy:
pre zabezpečenie dodávok:
pre odberné miesto EIC/POD:

1130699
elektrickej energie
24ZVS0000720220A

Vašu žiadosť o ukončenie Zmluvy akceptujeme. Dodávka energie bude ukončená vyradením vyššie
uvedeného odberného miesta z bilančnej skupiny našej spoločnosti, a to k 31.12.2018.

Dôležité upozornenie:
Vyradenie odberného miesta z bilančnej skupiny má za následok prerušenie dodávok energie a následne
fyzickú demontáž meracieho zariadenia, ktorú vykoná príslušný prevádzkovate/' distribučnej sústavy. Pre
zachovanie plynulosti dodávky je nevyhnutné, aby ste uzatvorili zmluvu na dodávku vyššie uvedenej
energie s iným dodávatel'om, a to v dostatočnom časovom predstihu.

Pokiaľ by časom pominul dôvod, pre ktorý si neželáte odoberať energie od našej spoločnosti, radi Vám
opäť ponúkneme nižšie ceny, zrozumiteľnú komunikáciu a profesionálnu obsluhu.

V prípade doplňujúcich otázok nás, prosím, kontaktujte:

• telefonicky

• mailom

• písomne

0850166066

info@energie2.sk

Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18, 95501 Topoľčany

S pozdravom



energie2.

Obec Petrovce
Petrovce 89
Petrovce
09431 Hanušovce nad Topľou

Bratislava, 20.09.2018

Vážený zákazník,

zaevidovali sme Vašu žiadosť o ukončenie Zmluvy o združenej dodávke elektriny a združenej dodávke
plynu (ďalej len "Zmluva o združenej dodávke,,)

číslo Zmluvy:
pre zabezpečenie dodávok:
pre odberné miesto EIC/POD:

1130698
elektrickej energie
24ZVS0000046933H

Vašu žiadosť o ukončenie Zmluvy akceptujeme. Dodávka energie bude ukončená vyradením vyššie
uvedeného odberného miesta z bilančnej skupiny našej spoločnosti, a to k 31.12.2018.

Dôležité upozornenie:
Vyradenie odberného miesta z bilančnej skupiny má za následok prerušenie dodávok energie a následne
fyzickú demontáž meracieho zariadenia, ktorú vykoná príslušný prevádzkovate/' distribučnej sústavy. Pre
zachovanie plynulosti dodávky je nevyhnutné, aby ste uzatvorili zmluvu na dodávku vyššie uvedenej
energie s iným dodáva telom, a to v dostatočnom časovom predstihu.

Pokiaľ by časom pominul dôvod, pre ktorý si neželáte odoberať energie od našej spoločnosti, radi Vám
opäť ponúkneme nižšie ceny, zrozumiteľnú komunikáciu a profesionálnu obsluhu.

V prípade doplňujúcich otázok nás, prosím, kontaktujte:

• telefonicky

• mailom

• písomne

0850166066

info@energie2.sk

Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18,95501 Topoľčany

S pozdravom



energie2.

Obec Petrovce
Petrovce 89
Petrovce
09431 Hanušovce nad Topľou

Bratislava, 20.09.2018

Vážený zákazník,

zaevidovali sme Vašu žiadosť o ukončenie Zmluvy o združenej dodávke elektriny a združenej dodávke
plynu (ďalej len "Zmluva o združenej dodávke,,)

číslo Zmluvy:
pre zabezpečenie dodávok:
pre odberné miesto EIC/POD:

1130698
elektrickej energie
24ZVS0000076421Q

Vašu žiadosť o ukončenie Zmluvy akceptujeme. Dodávka energie bude ukončená vyradením vyššie
uvedeného odberného miesta z bilančnej skupiny našej spoločnosti, a to k 31.12.2018.

Dôležité upozornenie:
Vyradenie odberného miesta z bilančnej skupiny má za následok prerušenie dodávok energie a následne
fyzickú demontáž meracieho zariadenia, ktorú vykoná príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Pre
zachovanie plynulosti dodávky je nevyhnutné, aby ste uzatvorili zmluvu na dodávku vyššie uvedenej
energie s iným dodávatel'om, a to v dostatočnom časovom predstihu.

Pokiaľ by časom pominul dôvod, pre ktorý si neželáte odoberať energie od našej spoločnosti, radi Vám
opäť ponúkneme nižšie ceny, zrozumiteľnú komunikáciu a profesionálnu obsluhu.

V prípade doplňujúcich otázok nás, prosím, kontaktujte:

• telefonicky

• mailom

• písomne

0850166066

info@energie2.sk

Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18,95501 Topoľčany

S pozdravom



energie2.

Obec Petrovce
Petrovce 89
Petrovce
09431 Hanušovce nad Topľou

Bratislava, 20.09.2018

Vážený zákazník,

zaevidovali sme Vašu žiadosť o ukončenie Zmluvy o združenej dodávke elektriny a združenej dodávke
plynu (ďalej len "Zmluva o združenej dodávke,,)

číslo Zmluvy:
pre zabezpečenie dodávok:
pre odberné miesto EIC/POD:

1130698
elektrickej energie
24ZVS0000076426G

Vašu žiadosť o ukončenie Zmluvy akceptujeme. Dodávka energie bude ukončená vyradením vyššie
uvedeného odberného miesta z bilančnej skupiny našej spoločnosti, a to k 31.12.2018.

Dôležité upozornenie:
Vyradenie odberného miesta z bilančnej skupiny má za následok prerušenie dodávok energie a následne
fyzickú demontáž meracieho zariadenia, ktorú vykoná príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Pre
zachovanie plynulosti dodávky je nevyhnutné, aby ste uzatvorili zmluvu na dodávku vyššie uvedenej
energie s iným dodávatel'om, a to v dostatočnom časovom predstihu.

Pokiaľ by časom pominul dôvod, pre ktorý si neželáte odoberať energie od našej spoločnosti, radi Vám
opäť ponúkneme nižšie ceny, zrozumiteľnú komunikáciu a profesionálnu obsluhu.

V prípade doplňujúcich otázok nás, prosím, kontaktujte:

• telefonicky

• mailom

• písomne

0850166066

info@energie2.sk

Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18, 95501 Topoľčany

S pozdravom



energie2.

Obec Petrovce
Petrovce 89
Petrovce
09431 Hanušovce nad Topľou

Bratislava, 20.09.2018

Vážený zákazník,

zaevidovali sme Vašu žiadosť o ukončenie Zmluvy o združenej dodávke elektriny a združenej dodávke
plynu (ďalej len "Zmluva o združenej dodávke,,)

číslo Zmluvy:
pre zabezpečenie dodávok:
pre odberné miesto EIC/POD:

1130698
elektrickej energie
24ZVS0000626849D

Vašu žiadosť o ukončenie Zmluvy akceptujeme. Dodávka energie bude ukončená vyradením vyššie
uvedeného odberného miesta z bilančnej skupiny našej spoločnosti, a to k 31.12.2018.

Dôležité upozomenie:
Vyradenie odbemého miesta z bilančnej skupiny má za následok prerušenie dodávok energie a následne
fyzickú demontáž meracieho zariadenia, ktorú vykoná príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Pre
zachovanie plynulosti dodávky je nevyhnutné, aby ste uzatvorili zmluvu na dodávku vyššie uvedenej
energie s iným dodávatel'om, a to v dostatočnom časovom predstihu.

Pokiaľ by časom pominul dôvod, pre ktorý si neželáte odoberať energie od našej spoločnosti, radi Vám
opäť ponúkneme nižšie ceny, zrozumiteľnú komunikáciu a profesionálnu obsluhu.

V prípade doplňujúcich otázok nás, prosím, kontaktujte:

• telefonicky

• mailom

• písomne

0850166066

info@energie2.sk

Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18,95501 Topoľčany

S pozdravom



energie2.

Obec Petrovce
Petrovce 89
Petrovce
094 31 Hanušovce nad Topľou

Bratislava, 20.09.2018

Vážený zákazník,

zaevidovali sme Vašu žiadosť o ukončenie Zmluvy o združenej dodávke elektriny a združenej dodávke
plynu (ďalej len "Zmluva o združenej dodávke,,)

číslo Zmluvy:
pre zabezpečenie dodávok:
pre odberné miesto EIC/POD:

1130698
elektrickej energie
24ZVS0000719287D

Vašu žiadosť o ukončenie Zmluvy akceptujeme. Dodávka energie bude ukončená vyradením vyššie
uvedeného odberného miesta z bilančnej skupiny našej spoločnosti, a to k 31.12.2018.

Dôležité upozornenie:
Vyradenie odberného miesta z bilančnej skupiny má za následok prerušenie dodávok energie a následne
fyzickú demontáž meracieho zariadenia, ktorú vykoná príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Pre
zachovanie plynulosti dodávky je nevyhnutné, aby ste uzatvorili zmluvu na dodávku vyššie uvedenej
energie s iným dodávatel'om, a to v dostatočnom časovom predstihu.

Pokiaľ by časom pominul dôvod, pre ktorý si neželáte odoberať energie od našej spoločnosti, radi Vám
opäť ponúkneme nižšie ceny, zrozumiteľnú komunikáciu a profesionálnu obsluhu.

V prípade doplňujúcich otázok nás, prosím, kontaktujte:

• telefonicky

• mailom

• písomne

0850166066

info@energie2.sk

Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18, 955 01 Topoľčany

S pozdravom



energie2.

Obec Petrovce
Petrovce 89
Petrovce
09431 Hanušovce nad Topľou

Bratislava, 20.09.2018

Vážený zákazník,

zaevidovali sme Vašu žiadosť o ukončenie Zmluvy o združenej dodávke elektriny a združenej dodávke
plynu (ďalej len "Zmluva o združenej dodávke,,)

číslo Zmluvy:
pre zabezpečenie dodávok:
pre odberné miesto EIC/POD:

1130698
elektrickej energie
24ZVS00006746483

Vašu žiadosť o ukončenie Zmluvy akceptujeme. Dodávka energie bude ukončená vyradením vyššie
uvedeného odberného miesta z bilančnej skupiny našej spoločnosti, a to k 31.12.2018.

Dôležité upozornenie:
Vyradenie odberné ho miesta z bilančnej skupiny má za následok prerušenie dodávok energie a následne
fyzickú demontáž meracieho zariadenia, ktorú vykoná príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Pre
zachovanie plynulosti dodávky je nevyhnutné, aby ste uzatvorili zmluvu na dodávku vyššie uvedenej
energie s iným dodá vatelom, a to v dostatočnom časovom predstihu.

Pokiaľ by časom pominul dôvod, pre ktorý si neželáte odoberať energie od našej spoločnosti, radi Vám
opäť ponúkneme nižšie ceny, zrozumiteľnú komunikáciu a profesionálnu obsluhu.

V prípade doplňujúcich otázok nás, prosím, kontaktujte:

• telefonicky

• mailom

• písomne

0850166066

info@energie2.sk

Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18, 95501 Topoľčany

S pozdravom



energie2.

Obec Petrovce
Petrovce 89
Petrovce
09431 Hanušovce nad Topľou

Bratislava, 20.09.2018

Vážený zákazník,

zaevidovali sme Vašu žiadosť o ukončenie Zmluvy o združenej dodávke elektriny a združenej dodávke
plynu (ďalej len "Zmluva o združenej dodávke,,)

číslo Zmluvy:
pre zabezpečenie dodávok:
pre odberné miesto EIC/POD:

1130698
elektrickej energie
24ZVS00000194309

Vašu žiadosť o ukončenie Zmluvy akceptujeme. Dodávka energie bude ukončená vyradením vyššie
uvedeného odberného miesta z bilančnej skupiny našej spoločnosti, a to k 31.12.2018.

Dôležité upozornenie:
Vyradenie odberného miesta z bilančnej skupiny má za následok prerušenie dodávok energie a následne
fyzickú demontáž meracieho zariadenia, ktorú vykoná príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Pre
zachovanie plynulosti dodávky je nevyhnutné, aby ste uzatvorili zmluvu na dodávku vyššie uvedenej
energie s iným dodávatel'om, a to v dostatočnom časovom predstihu.

Pokiaľ by časom pominul dôvod, pre ktorý si neželáte odoberať energie od našej spoločnosti, radi Vám
opäť ponúkneme nižšie ceny, zrozumiteľnú komunikáciu a profesionálnu obsluhu.

V prípade doplňujúcich otázok nás, prosím, kontaktujte:

• telefonicky

• mailom

• písomne

0850166066

info@energie2.sk

Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18, 95501 Topoľčany

S pozdravom



energie2.

Obec Petrovce
Petrovce 89
Petrovce
09431 Hanušovce nad Topľou

Bratislava, 20.09.2018

Vážený zákazník,

zaevidovali sme Vašu žiadosť o ukončenie Zmluvy o združenej dodávke elektriny a združenej dodávke
plynu (ďalej len "Zmluva o združenej dodávke,,)

číslo Zmluvy:
pre zabezpečenie dodávok:
pre odberné miesto EIC/POD:

1130698
elektrickej energie
24ZVS0000708943G

Vašu žiadosť o ukončenie Zmluvy akceptujeme. Dodávka energie bude ukončená vyradením vyššie
uvedeného odberného miesta z bilančnej skupiny našej spoločnosti, a to k 31.12.2018.

Dôležité upozornenie:
Vyradenie odberného miesta z bilančnej skupiny má za následok prerušenie dodávok energie a následne
fyzickú demontáž meracieho zariadenia, ktorú vykoná príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Pre
zachovanie plynulosti dodávky je nevyhnutné, aby ste uzatvorili zmluvu na dodávku vyššie uvedenej
energie s iným dodávatel'om, a to v dostatočnom časovom predstihu.

Pokiaľ by časom pominul dôvod, pre ktorý si neželáte odoberať energie od našej spoločnosti, radi Vám
opäť ponúkneme nižšie ceny, zrozumiteľnú komunikáciu a profesionálnu obsluhu.

V prípade doplňujúcich otázok nás, prosím, kontaktujte:

• telefonicky

mailom

písomne

0850166066

• info@energie2.sk

Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18, 95501 Topoľčany•

S pozdravom


