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Obec Olšovany
V.Z. František Marcin
Olšovany 35
OLŠOVANY
044 19 RUSKOV

UPOMIENKA

Zákaznícke číslo: 5100002207
(V prípade otázok použite toto číslo)

Obec Olšovany
v.z. František Marcin
Olšovany 26
044 19 Olšovany
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== Vaše pripadné otázky zodpovie

Biznis linka: tel. 0850 111 565

v "racnvných dňoch' 7'00 - 20·0n

Vážený zákaznik. V Bratislave 241.2012

dovol'ujeme si Vás upozorniť. že podl'a našej účtovnej evidencie ku dňu 19.1.2012 evidujeme voči Vám nasledovné
pohl'adávky za dodávky zemného plynu.

Pravdepodobne ste prehliadli splatnosť nlZSle uvedených pohl'adávok. Z dôvodu uplynutia lehoty splatnosti našich
pohl'adávok Vás žiadame o urýchlené vykonanie ich úhrady v lehote najneskôr do 7.2.2012 .

Pokia l' ste medzičasom naše pohl'adávky uhradili. preukážte sa dokladom o zaplatení v najbližšom zákazníckom centre
SPP. prípadne túto upomienku spolu s dokladom o zaplatení zašlite e-mailom na nižšie uvedenú mailovú adresu alebo
odfaxujte na nižšie uvedené č. faxu. aby sme predišli prípadným nedorozumeniam.

Prosíme Vás o dodržíavanie dohodnutého spôsobu úhrady uvedeného v uzatvorenej zmluve. V prípade. že Vám forma
úhrady uvedená v zmluve nevyhovuje. môžete sí vybrať z nasledovných spôsobov úhrady - prevodný prikaz. povolenie
inkasa v prospech SPP. v prípade domácností SIPO doklad. Nedodržiavanie zmluvne dohodnutého spôsobu úhrady a
použivanie nesprávnych variabilných symbolov spôsobuje nepriradenie platby a následne zasíelanie upomienky.

Za vystavenie a zaslanie upomienky Vám účtujeme náhradu nákladov vo výške 2.00 EUR Táto čiastka je pripočitaná k
celkovej výške pohl'adávky.

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na uvedenom telefónnom čísle alebo prostredníctvom e-mailu na adrese
bizníslínka@spp.sk.

Číslo faktúry,
variabilný symbol

7307308772
- -- ---

3120031199

Celkom v EUR

Dátum
splatnosti

16.1.2012

7.2.2012

Neuhradený zostatok (EUR)
I
I

354.00 !

2,00 I
356,00

Položky boli zohl'adnené do dňa 19.1.2012.

S pozdravom

Váš tim obsluhy zákazníkov SPP

Adresa pre pisorrný styk: Loka'Ita Kcšlce . Mc!davská 12 . 040 '1 Kcšice - Západ
S!J'.'erský' ::iyrérerský' prierysei. 2.5 .. '.1!YTSké ri'.)' 44a 82511 3ra:is;2'.'2 Te!_: C8SC 11! 5ES


	page1
	titles
	UPOMIENKA 
	Zákaznícke číslo: 5100002207 
	== 
	- 
	== 
	- 
	== 
	- 
	== 

	tables
	table1



