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Oznámenie o výške platieb za
opakované dodávky
Zákaznicke číslo: 51 01 686340
(V prípade otázok použite toto číslo)

Zmluvný účet číslo: 6300093385
Reíerencia inkasa:
Komodita: Zemný plyn
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Kysucká knižnica v Čadci
17,novembra 1258
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Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 04116262197
andrea.hrobarova@spp.sk

Vážený zákazník,

V Bratislave 18.01 .2022

d'akujeme Yám za d6veru, ktorú ste nám preukázali §l,m, že ste si nás vybrali ako Vášho dodávatel'a zemného plynu
V súvislosti s uzatvorenou Zmluvou o dodávke zemného plynu by sme Vás týmto spósobom chceli informovať o budúcich preddavkoinich platbách
za mesačné opakované dodávky, ktoré boli stanovené na základe predpokladanej íočnej spotreby a prislušnej tarify.

Sumy sú určené na faKuračné obdobie od 01 .01 2022 do 31,12 2022

Na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky/pozri dole uvedenú tabuťku/ si zriad'te prosím, vo svojej banke podl'a Vami
zvoleného spósobu platby trvalý prevodný príkaz, alebo povolte inkaso v prospech účtu SPP a s. Ak ste si zvolili inkaso je potrebné pre Slovenslqí,
plynárenský priemysel a s , ako príjemcovi inkasa, udeliť oprávnenie - tzv Mandát a následne vo svojej banke si zriadiť inkaso
Podl'a hatmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám budú zasielané faKúry za opakované dodávky za odobraté množstvo
zemného plynu Platby prosim uhrádzajte na základe zaslaných faktúr,

MSi 3íOí48O782, Kysucká knižníca v Čadci, 17.novembra 1258,022 01 Cadca

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na hore uvedených telefónnych óíslach alebo e-mailom
S priatel'ským pozdravom,

Váš tím obsluhy zákazníkov SPP

Bralislava
Sloven ský plynárenský priemýsel á § , Mlynské nivy 44la 825 ,1 

1 Brati§lava rd : o4116262191 lBAN: sK9002000000001 001 01 81 51
Blc; sUBAsKBX

Mesiác o2l2022 03l2022 o3l2022 05l2o22 05l2022 07l2o22 o8l2022 oal2022 1ol2o22 1ol2o22 12l2o22 12l2o22 spolu

Dátum splatnosti 17 022D22 )3 03 2022 \1 032022 1 07 2022 )1 o82022 1 o82o2a )3 10 2022 31 102022 )1 122022 31 122022

Platba (EUR) 789 00 789 00 789 00 789,00 789,00 789,00 789.00 789,00 789,00 789 00 789,00 789,00 9 468 00

PráVna íoíma Akeiová spoircnosť Fax:041/6268699 cHX01


