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LOZORNO spol. s r.o
Hlavná 1

Lozorno
900 55 Lozorno

FTSJOS3G-0001-0001 22

D+2

V Bratislave dňa 14.01 .2020

Zákaznícke číslo : 51 50240504

Vyúčtovacia faktúra
za dodávku zemného plynu: 8429307054

Vaše pľípadné otázky zodpovie:

Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7'00 do 20-00 hod

Vźlżený zákazník,

dovo|te' aby sme Vám pod'akovali za dôveru, Koľú ste nám prejavovali poěas uplynulého obdobia

Vystavili sme Vám vyúětovaciu Íaktúru, Korej ulsledkom je preplatok.

Čísb Íaktúry (variabilný symbol) 8429307054
Fakturačné obdobie 01 .01 .2019 - 31 .12.2A19

Fakturovaná suma 1 32s,69 EUR
Prijaié platby za opakované dodávky 'ĺ 332'00 EUR
Preplatok -6,31 EUR

Uvedenú sumu Vám poukáŽeme na Váš bankový účet'
Detaily nájdete v priloženej íaktúre.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované
dodávĘ (d'a|ej len ,'preddavkové platby'') v celkovej uýške 1 4o4,0o EUR za rok"

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame noĘ rozpis 12 mesačnýcb preddavkot4ich platieb pre nasledujúce faKuračné
obdobie, Korý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v
mesačných intervaloch.

VprĺpadeVášhozáujmuoŽmenu budúcich preddavko\^ich platieb aleboinýchpožiadavieksúvisĺacich sdodávkou zemného plynu nás,
prosím, kontaKujte v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefónnom čĺsle Biznis linky 0850 11í 565.

S pozdravom
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Adresa pĺe oĺsomný slvk: Slovenský Dlvnárenslđ a.s'. Mlvnské Niw 44la' 825 11 Bratĺslava

sĺoven ský pIynárenský priemysel' a ' s', M ĺynské nivy 44/a, B25 1 1 Bratislava
PráVna forma: Akciová spoloćnosť
obchodný register okIesnóho súdu Bĺatislava 1 ' oddjel sa' ćislo VIozky: 2749/8
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Tel.:0850 111 565
FaX: 02/58 ô9 90 10
E-mail: biznislinka@spp.sk
lnternet: w.spp.sk

IBAN: SK9002000000001 001 0'l 81 51
BIC: SUBASKBX BlF401


