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Vážený zákaznlk, 

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

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je preplatok. 

Čislo faktúry (variabilný symbol) 

Fakturačné obdobie 

Fakturovaná suma 

Prijaté platby za opakované dodávky 

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet. 
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre. 

V súčasnosti využlvate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby. 

7451033405 

01.01.2013 - 18.02.2013 

1 070,11 EUR 

1 413,00 EUR 

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované 
dodávky (ďalej len "preddavkové platby") v celkovej výške 7 504,00 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 predd9vl<ové platbyVám budem~ zasielaľ 
v mes'ačných intervaloch. . . .. · · ~"· ''""--'"--'-

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného pl)lrru 
prosim, kontaktujte na telefónnom čisle 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 
UIO ygerhy4wqaa1 PIN 4171 
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