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Obecný úrad v Malej Mači
Dátum:

1 8, Ol 2018
Číslo spisu;

Číslo záznamu:

o

n

Vybawje:

Prílohy:

DTSG2MRN-0001-000964

D+2

III II 11111111111111111 11111111

Zákaznícke číslo: 5100034155
Vyúčtovacia

faktúra č.: 7438275030

Obec Malá Mača
Hlavná 127/46
92521 Sládkovičovo

Vaše prípadné otázky zoo povie:
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch oo 7.00 do 20.00 hOO.

-

V BFatislave dňa 15.01.201-8

Vážený zákazník,
dovol'te, aby sme Vám pcxl'akovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.
Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je nedoplatok.

Číslo faktúry (variabilný symbol)

7438275030

Fakturačné obdobie

01.01.2017 - 31.12.2017

Fakturovaná suma

1050,28 EUR

Prijaté platby za opakované dodávky

996,00 EUR
54,28 EUR

Nedoplatok
Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti
zinkasujeme
z Vášho bankového
účtu.
ínkasného Iimítu, ktorý ste si stanovili vo Vašej banke, nebude ínkaso úspešne
uvedenej lehoty splatnosti náhradným spôsobom.
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.
V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné

V prípade, že fakturovaná
suma prekročila výšku
zrealizované.
Preto je potrebné zaplatiť platbu do

platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné
dOOávky (ďalej len .preddavkové platby") v celkovej výške 996,00 EUR za rok.

platby za opakované

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis 12 mesačných
preddavkových platieb pre nasledujúce
obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať
v mesačných
intervaloch.

fakturačné

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou
prosím, kontaktujte v pracovných
dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telef6nnom čísle Bíznis línky SPP 0850111565.

plynu nás,

zemného

S pozdravom

INVOICE
Adresa pre písomný

style Slovenský

plynárenský

Slownský plynárenský priemysel, 8_5., Mlynské nivy 44/a , 825 11 Brattslava 26
Právna forma: Akciová spoločnost
Obchodmi ",,,isler Okresného súdu Bratislava 1_oddiel Sa. čislo lo1ožkv:2749/B

priemysel,

by square
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PAV by square

a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02158 69 90 10
E-mail: blznlsllnkať!llsoo.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

=
BIF401

