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Zákaznícke čislo: 5101684497 

Vyúčtovacia faktúra č. : 7425192824 


Vaše prípadné otázky zodpovie: 


Biznis linka 0850 111 565 

v pracO\lrlých dňoch od 7:00 do 20:00 hod. 


Váženy 2ákaznlk. 

'-65/1 (2.012.871 

CW9bSK01fA03 ~"III ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII" 
14600776015293 

Stredná priemyselná škola 
Sovietskych hrdinov 369 24 
08901 Svidnik 

V Bratislave dňa 12_01 .2015 

dovol'te, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali p&as uplynulého obdobia. 

Vystavili sme Vam vyúčtovaciu faktúru, ktorej vysledkom je nedoplatok. 

(';1510 faktúry (variabilný symbol) 7425192624 

Fakturačné obdobie 01.12.2014 - 31.12.2014 

Fakturovaná suma 270.35 EUR 

Prijaté platby za opakO\lané dodávky 262.00 EUR 

Nedoplalok 6.35 EUR 

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným 

symbolom 7425192824. 

Detaily n~dete v priloženej vyúčtovacej faktúre. 


V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klaslcky-mesačné platby, 

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom obdobI Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované 
dodävt<y (ďalej len .preddaVkové platby") v cetkO\lej vyške 2124.00 EUR za rok. 

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Varn zároveň zasi~ame nový rozpis 12 mesačných preddavl<ových platieb pre nasledujúce fakturačné 
obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať 
v mesačných intervakx:::h. 

V pripade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavi<ovych platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dcxlávi<ou zemného plynu nás, 
prosim, kontaktujte na lelefónnom čiste Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dnI od 7 :00 do 20:00 hod. 

S pozdravom 

Moje SPP 

On-line slu1ba. 

,~ ~tredná 
pri0mY~~Jná f;kola 

R-eg!qtratuma 
Zll.!!L.,: 

Viac na zadnej strane fakhJCY 
alebo na www.spp.Sk. 

:'::VIO"I:~ ~ 

, , 

Adresa pre plsomnY styk: SlovenskY p'ynárenskY priemysel , a.s., Mlynské nM' 44 'a, 825 11 Bratislava 

Slovensky plynärenskj priemysel. 3.5.. Mlynské nivy 44/a . 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 IBAN: SK900200000Q001 001018151 
PraYna forma: Akciové :;poIocOQ'Sf F81C 02fS869 9010 BIC: SuBASKBX 
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