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OBEC VOJANY 

Registratúrna znafka: Dollo dňa: 
1 ()( r. 1-. Ju t.J 

znak hodnoty a lehota uloienla: 

5 

111111 111111111111111111 Vybavuje: 

., 

Zákaznícke číslo: 5100001567 

Vyúčtovacia fa'ktúra: 74510'33407 

Vaše prípadné otázky zodpovie: 

Obec Vojany 
Vojany 12172 
076 72 Vojany 

....,~ 

. 'f }-:·~i'~~,:..~, ·~ ... 

Biznis linka 0850 11 1 565 
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod. 

V Bratislave dňa 20.02.2013 

----- -- - - - ~- - ---

Vážený zákazník, 

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

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru , ktorej Výsledkom je preplatok. 

Cislo faktúry (variabilný symbol) 

Fakturačné obdobie 

Fakturovaná suma 

Prijaté platby za opakované dodávky 
' 'li:? ~ 

. ľreplatok . ! oii· •. , . ., -·-

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet. 
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre. 
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V súčasnosti využ!vate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby. 
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7451033407 

01 .01.2013-18.02.2013 

426,73 EUR 

700,00 EUR 
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Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom obdobi Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované 
dodávky (ďalej len .,preddavkové platby") v celkovej výške 3 468,00 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 budem~ zasiefaf 
v mesačných intervaloch. .-

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich predda\ikových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, 
prosím, kontaktujte na telefónnom čísle 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 zhp1h4Ld2eBi PIN 6996 

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 BankoiJé spqjEI(lie~. • 
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/58699010 t:bo10i8151Jo20<ľ 
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