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Platobný kalendár - Dohoda o platbách
Daňový doklad číslo 88087
SLOVAKIA

ENERGY

ADRESÁT

Detský domov
Štós

125

044 26 Štós

:v'lergysk

SK
ož ka č 47040/8

ODBERATEĽ
Detský domov
Stos 125
044 26 Stós
SK
IČ 00610526

Dátum vystavenia

31.12.2010

SPÔSOB ÚHRADY
na náš účet člslo
úhrady vykonávajte

Tatra banka. as.
podi'a odstavca ·SlJr.rn - POKyny k piatbe

Vaše zákaznícke číslo je: 0000003903

Súhrn - Pokyny k platbe
Odporúčaný
dáturT1platby _

Dátum
splatnosti
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.--"--

Čiastka
vrátane DPH

----

10.02.2011

05.04.2011

------

Variabilný
svmbol

10.11.2011

3903

10.01.2012

3903

2457.84
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Dohodnuté platby uhrádzajte v prospech účtu číslo

-

----o.

-

3903

-

do termínu splatnosti pod/'a vyššie uvedeného rozpisu dohodnutých platieb.
V prípade, že v priebehu zúčtovacieho
obdobia dôjde k odpočtu meradla, bude Vám zaslaný
platbách. Nový Platobný kalendár - Dohoda o platbách vždy nahrádza predchádzajúci.

nový Platobný

kalendár

- Dohoda o

Informácia pre platitel'ov DPH: Dodanie elektriny podl'a zmluvy o dodávke elektriny je povazovane za opakovane 80danie tovaru 3. tato
dohoda o platbách. ktorá je neoddelitol'nou súčasťou Zmluvy o dodávke elektriny Je povazovana za fakturu (§ 19 ods3 a § 71 ods3 zákona
é.222/2004 Z.z o dani!. pridanej hodnoty).
Množstvo

druh elektriny a Jednotková cena su uvedené v cenníku, ktorý je neoddelite"nou

Dátum splatnosti je termín prlp/sania platby na účet príjemcu. Preto odporúčame
Venujte prosím pozornosť správnemu vyplneniu variabiIného
Ak nie je uvedené inak, sú ceny uvedené v € bez DPH.

súčasťou tejto dohody o olatbal.

zadať platbu v dostatočnom

predstihu.

symbolu. Umozníte nám tak Jednoznačne identifikovať

Vašu platbu.

