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Východoslovehská vod6renská spoločnosť, a .s. _ p ed á a· · c · 
Komenského 50,042 48 Košice r v ~u 1 

Tel.: ossn9s 27 77 ·fax: ossn92 46 60 ·E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice l., oddiel: Sa, vložka é.: 1243N 

ll:O: 36 570 460 
DIČ: 202 006 3518 
ll: DPH: SK202 006 3518 

Prí lohy: 

Bankové spojenie: 
UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417016/1111 l BAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX 
ČSOB, a.s. 25526893/7500 l BAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX 
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX 

Podané dňa 25 .3.2013 KE 

Vybavuj e: 

IČO: 00332127 DIČ: 2mMztttM:"f----'---- - ----J 
IČ DPH: 

FAKTÚRA poradové číslo: 
Dátum vyhotovenia: 
Dátum splatnosti: 
Dátum odoslania: 
Dátum dodania tovaru, služby: 

2117085461 
25 .03.2013 
11.04.2013 
25.03.2013 
21.03 .2013 

Zákaznícke číslo: 
Zmluvný účet číslo : 

Spôsob úhrady: 
Konštantný symbol: 
Číslo právnej zmluvy: 

2000000726 
4890001080 
Bankový prevod 
0308 
80-000021414P02009 

Vážený obchodný partner, VAŠE VYúčTOVANIE (mena EUR): 

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. 
k dispozícii tieto bankové účty 

za obdobie: 22.12.2012- 21.03.2013 

na úhradu Vašich faktúr: 
Názov 

1 

Základ dane DPH% DPH Suma s DPH 

ČSOB, a.s. Skutočná spotreba 956,62 20 191,32 1.147,94 
Číslo účtu: 25526893 
Kód banl-y: 7500 
IBAN: SK95 7500 <XXX> <XXX> 2552 6893 
SWIFT:CEKOSKBX 

SUMA CELKOM K úHRADE 1.147,94 
UniCredit Bank Slovakia a.s. 
Číslo účtu : 6626417016 R ekapitulácia DPH 191,32 

Kód bank-y: 1111 
IBAN: SK36 1111 <XXX> 0066 2641 7016 
SWIFľ: UNCRSKBX 

VÚB, a.s. 
Číslo účtu: 2976518951 
Kód bank-y: 0200 
IBAN: SK92 0200 <XXX> 0029 7651 8951 
SWIFľ: SUBASKBX 

Upozornenia : 

... 
Da kujeme Í-J 

Ing. Dana Lácbová 
V edú ca útvaru služieb zákazníkom 

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a. s. 
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7 statočných dôvodov prečo piť qielen 
v lete vodu z verejného vodovodu: 
je lacná - l l vody stojí 0,0015 € s DPH (0,045 SKK s DPH), v porovna nf s balenou 
vodou je SOO násobne lacnejšia 

je čerstvá - nepotrebuje skladovacie priestory a je dostupná 24 hodin denne. 
Z vodovodu si ju pust íte vždy čerstvú. 
je zdravá - vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve (minerálne vody 
nemôžeme piť neobmedzene). Neobsahuje cukor, farbivá, konzervanty, nealergizuje . 

je chutná - je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály, ktoré naše telo 
denne potrebuje Ja 
je kvalitná - získavaná a upravená z kvalitných vodných zdrojov 
najmodernejšími technológiami 
jediný nápoj, ktorý nemusíte vláčiť z obchodu, čaká Vás v pohodlí d: 
domova, stačí otočiť kohútikom! Na zdravie! VOd U d 
. h . . ky á d á h .. ké á k . ' d zvo ovo u je yg1emc nez va n - yg1en1C n ro y na p1tnu vo u 
sú vyššie ako na vodu balenú a preto aj kontroly vody z vodovodu bývajú častejšie 
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