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Zákaznicke číslo : 5í 000020 1 5

Vyúčtovacia faktú ra : 7 4500497 1 3

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis l inka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod
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Obec Jakubany
Jakubany 555
065 í2 Jakubany

V Bratis|ave dňa 24.01'201 1

VáŽený zákaznÍk,

dovo|'te, aby sme Vám pď'akova|i za dÓveru, ktorú ste nám prejavova|i počas uplynu|ého obdobia'

VystaM|i sme Vám vyÚčtovaciu faktúru, ktorej ujs|edkom je prep|atok.

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

Detai|y nájdete v pri|oŽenej vyúčtovacej Íaktúre.

V sÚčasnosti vyuŽívate zm|uvný produkt SPP K|asicky-mesačné p|atby'

Na zák|ade Vašej spotreby zemného p|ynu v predchádzajÚcom období Vám bo|i stanovené budÚce mesačné p|atby za opakované
dodávky (d'a|ej |en ,,preddavkové p|atbý') v ce|kovej ýške 11 594,00 EUR za rok.

Spolu s vytičtovacou faktúrou Vám zároveň zasiéiame noq7 rozpis 11 mesaěných predciavkor47ch platieb pre nasiedujÚce ÍektuÍačňé
obdobie, ktoný nájdete na poslednej strane faktúry' Faktúry za opakovanú dodávku p|ynu na preddavkové p|atbyVám budeme zasie|ať
v mesaěných intervaloch'

V prípade Vášho záujmu o zmenu budÚcich preddavkouých p|atieb a|ebo iných poŽiadaúek sÚvisiacich s dodávkou zemného p|ynu nás,
prosím, kontaktujte na telefónnom čís|e Biznis |inky 0850 1 í't 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

Adresa pre písomný styk: Loka|ita Poprad, KeŽmarská 352419'058 01 Poprad

S pozdravom
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Mária Trnková
riadite|'ka sekcie fakturácie

Číslo faxtÚry (variabi|ný syrrrb<Í) 1a5r04é1t3
F;kiuá.né 

"#bie
01.01.201 1 - 18.01.2011

Fakturovaná suma 26,96 EUR

Prijaté p|atby za opakované dďávky 1 84B,OO EUR

Preplatok ,li -1 821,04 EUR
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