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OBEC VOJANY 
-- --.,r------------"""1 

Rt>~ •str <l urna znacka· -. 

Čísln 
zrak hodnoty a lehota uloženia: 

1------ --~l-------
Vybavuje' 

Prílohy· lllllllltllll :l~ 11111111111111111111111' 
-------1-----:-14793800015484 

Zákaznícke číslo: 5100001567 -
Vyúčtovacia faktúra: 7414771109 

Vaše prlpadné otázky zodpovie: 
\ 

Biznis linka 0850 111 565 
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod. 
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Obec Vojany 
Vojany 72/72 
076 72 Vojany 
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V Bratislave dňa 15.01.2013 · , 

Vážený zákaznik, 

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia. 

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je nedoplatok. 
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Čfslo faktúry {variabilný symbol) 7414771109 

Fakturačné obdobie 

Fakturovaná suma 

Prijaté platby za opakované dodávky 

Ned o piatok 

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7414771109. 
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre. ' 

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čfsle Biznis linky~ 0850 111 565 v 
pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod. 

S pozdravom 

Chráňme našu budúcnosť 
e ~ faktúrou SPP 

Zaregistrujte sa na www.spp.sk 
UID hwapb3Qe4wWz PIN 0276 

Adresa pre pisomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 
Slovenský plynárenský priemysel, a .s. , Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 Bankové S$X)je11le: 
Právna forma: Akciová spoločnost' Fax: 02/5869 9010 1001018151(0200 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, č íslo vložky: 27 49/B E-mail: biznisllnka@spp.sk Všeobecná~ banb a s 
IČO : 35815256 IC DPH skupiny: SK7020000372 Internet www spp.sk 
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