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Zákaznícke č ís lo : 5100034074 

Vyúč tovac ia faktúra č.: 7422193020 

Vaše prípadné otázky zodpovie: 

Biznis linka 0850 111 565 
v pracovných dŕcch od 7:00 do 20:00 hod. 
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148007760115S7 

Podtatranské múzeum 
v Poprade 
Vajanského 4/72 
058 01 Poprad 1 

V Bratislave dňa 12.01.2015 

Vážený zákazník. 

dovoíte. aby sme Vám podakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali pcčas uplynulého obdobia. 

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je nedoplatok. 

Číslo faktúry (variabilný symbol) 7422193020 

Fakturačré obdobie 19.11.2014-31.12.2014 

Fakturovaná suma 2 567.69 EUR 

Prijaté platby za opakované dodávky 1 033,00 EUR 

Nedoplatok 1 534,69 EUR 

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s var iabi lným 
symbolom 7422193020. 
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre. 

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby. 

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované 
dodávky (dalej len,preddavkové platby) v celkovej výške 8 495,00 EUR za rok. 

Spolu s vyúčtovacou f ak t ú r a j Vám zároveň zasielame nový rozpis 12 mesačných preddavkových platieb pre nasledujúce íakturačné 
obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať 
v mesačných intervaloch. 

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, 
prosím, kontaktujte na telefónnom čísle Biznis l inky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod. 

S pozdravom 

PODTATRANSKÉ MÚZEUM 

V POPRADE 

DoSlo: 2 3 - 0 1 - 2 0 1 5 

Číslo: Prí lohy: 

Vybavuje: 

Moje SPP 

On line služba 
Viac na zadnej strane faktúry 

alebo na www.spp.sk. 

Adres3 pre písomný styk: SPP. Sekcia komerčného trhu a obci. Moldavská 12. 040 11 Košice - Západ 
Slovenský plynárraiský priemysel, a.s.. Mtyrské nivy 44,'a . 32511 Bratislava 28 Tel.: 0850 111 565 IBAN. SKS00200C-300M1001018151 
Právna forma: AkCfcWä spokl&iosť Fax- 02/5369 9010 BtC: SU8ASKBX 
Obchodmi r«ai*t«r Okresného sudo BraU&lava 1. oixlicil Sa, čislo vložky: 2Mft'B Eiľňit blzwslinka@spp.ak 
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