(9 slouanef

Upomienka

•••

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
IČO: 35765143, IČDPH: SK2020254621, DIČ: 2020254621

Zemplínske múzeum Michalovce
Kostolné Námestie 1
07101 Michalovce

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 21031B

~Odberater:
Zemplínske múzeum Michalovce
Kostolné Námestie 1
07101 Michalovce
IČO:
31297749
DIČ:
IČ DPH:

1010026325
prevodný príkaz
11.03.2013

Variabilný symbol:
Spôsob úhrady:
Dátum vyhotovenia:

Bankové spojenie:
Tatra Banka, číslo

účtu:

262519 1125/1100

(!BAN:SK44 1100 0000 0026 2519 1125 SWIFT:TATRSKBX)

CSOBtČiSIO t'íitlr:-801~101

8283/7500

(IBAN:SK60 7500 0080 1003 1101 8283 SWIFT:CEKOSKBX)

Slovenská Sporiterňa, číslo účtu: 0175694 606/0900
(IBAN:SK67 0900 0000 0001 75694606 SWIFT:GlBASKBX)

VÚB, číslo účtu: 1560974 158/0200

(IBAN:5K72 0200 0000 0015 6097 4158 SWIFT:SUBASKBX)

Vážený zákazník,
pravdepodobne ste si v návale iných povinností nevšimli, že uplynula doba splatnosti faktúry. Preto si Vás dovol'ujeme
že ku dňu 11.03.2013 evidujeme Váš peňažný záväzok zo zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou ako neuhradený:
Variabilný symbol

Číslo faktúry

Splatnosť

Suma faktúry

Uhradené

1010026325

6130072820

25.02.2013

1,99 €

0,00 €

upozorniť,

Celkom k úhrade

K úhrade

1,99 €
1,99€

Dovol'ujeme si Vás upozorniť, že ak dlžnú sumu nezaplatíte ani do 10 dní od dátumu vyhotovenia tejto upomienky, poskytovanie
služieb Vám prerušíme až do pripísania dlžnej sumy na náš účet:.
Za obnovenie poskytovania služieb je účtovaný poplatok podľa platného cenníka.
Zároveň

Vás informujeme, že v nasledujúcej faktúre Vám bude účtovaný poplatok za upomienku

podľa

platného cenníka.

Ak medzičasom došlo k úhrade dlžnej sumy, považujte tú!o upomienku zalJezpredme!l1ú. Vpripad~~ý~l:!Kol'vekotázok sú Vám ~~
k dispozícii pracovníci oddelenia fakturácie v pracovnej dobe na telefónnom čísle 02/20828208 vol'ba č.5,
na faxovom čísle 02 / 208 28 622 alebo prostredníctvom e-mail adresy platby@slovanet.net.

Ing. Zuzana Matúšová
vedúca oddelenia fakturácie

Vaše faktúry si môžete pohodlne
Doplňujúce

pozrieť

na https:llmoj.slovanet.sk, Vaše prihlasovacie meno je: 323726325

informáde k faktúram a platbám nájdete na stránke www.s/ovanet.sk/menu/podpora-platby.html

Fakturačné oddelenie: Štefánikova 19,911 01 Trenčín, e-mail: fakturada@slovanet.net

Zákaznícke centrum Slovanet 02/208 28 208
Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr Y deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedený
variabilný symbol, bez neho nemôf:e byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.

