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Vaše prípadné otázky zodpovie:

Tím obsluhy zákazníkov: tel. 055/6262397

Vážený zákazník,
V Bratislave 22.5,2012
dovoľujeme
pohľadávky

si Vás upozorniť, že podl'a našej účtovnej evidencie ku dňu 21,5,2012 evidujeme voči Vám nasledovné
za dodávky zemného plynu,

Pravdepodobne ste prehliadli splatnosť nižšie uvedených pohľadávok, Z dôvodu uplynutia lehoty splatnosti našich
Vás žiadame o urýchlené vykonanie ich úhrady v lehote najneskôr do 5,6,2012 ,

pohľadávok

Pokiaľ ste medzičasom naše pohľadávky uhradili, preukážte sa dokladom o zaplatení v najbližšom zákazníckom centre
SPP, prípadne túto upomienku spolu s dokladom o zaplatení zašlite e-mailom na nižšie uvedenú mailovú adresu alebo
odfaxujte na nižšie uvedené č, faxu, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam.

Prosíme Vás o dodržiavanie dohodnutého spôsobu úhrady uvedeného v uzatvorenej zmluve, V prípade, že Vám forma
úhrady uvedená v zmluve nevyhovuje. môžete si vybrať z nasledovných spôsobov úhrady - prevodný príkaz, povolenie
inkasa v prospech SPP, v pripade domácností SIPO doklad, Nedodržiavanie zmluvne dohodnutého spôsobu úhrady a
používanie nesprávnych variabilných symbolov spôsobuje nepri radenie platby a následne zasielanie upomienky,

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na uvedenom telefónnom
otilia,benedekova@spp,sk.

Položky boli

zohľadnené

do

dňa

čísle

alebo prostredníctvom e-mailu na adrese

21.5.2012.

S pozdravom
Váš tím obsluhy zákazníkov SPP
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