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Zákaznícke
Vyúčtovacia

číslo:

5101569707
Zemplínske múzeum v Michalovciach
Kostolné námestie 1
071 01 Michalovce 1

faktúra: 7449086761

Vaše prípadné dázky ~

--

Biznis lna 0850 111 565
y Paa:M'IjCh Ii'ioch cd 7:00 do 20:00 hod.

-

V acáilaue CWia 21.01..2012

doIIoI'le, aby sme Vám poďakovali za dôIIeru, ktorú ste nám PrejaVOII'aIi počas uplynulého dxtollia

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je preplatok.

Fakturovaná suma

22 463,03 EUR

PrijaIé PIaIbY za~~

23 320,00 EUR
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..a56,97 EUR

• a... WIll p CA &' .A . . wil baa*'""'ŕ Iii!et.

IleIIIIJnlljdetev pUawej ~ fakII'.n.
V súčasnosti Y)'UŽIVäe Zmh.MlÝ PrOdIjtt SPP ~ platby.
Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchád~úcom obdobi Vám boli sta'1<7lené budúce mesačné platby za opakovalé
dodávky (ďalej len .preddavkové platby") v celkovej výške 23 199,00 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 budeme zasielať
v mesačných intervaloch.
V prípade Vášho ~ o ZJT1EnI budúcictl ~ platieb *Do injctt pa5adavíek súvis4acich s dOCIáVkOO zerTV1ého plynu nás.
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S pozdravom

Chráňme

našu budúcnosť
e - faktúrou SPP

Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID j13akXvbUSad PIN 4745

Adresa pre písomný styk: Spp. a.s., Sekcia komerčného trhu a obci, Moldavská 12,040 11 Košice - Západ
Slo....nský plynárenský priemysel, a,s" Mlynské n.vy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Právna loma: Akciová spoločnosf
Obchodný "'!list.... Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa. číslo .tofky: 2749/8
ICO: 35815256 IC DPH skupiny: SK7020000372

Tet.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E·mail: bíznlslinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná ",",rová banka, a.s.
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