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DOHODA O PLATBÁCH
číslo 251012177
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SNP 509/116
03901 Turčianske Teplice
Slovensko

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Panenská 29, 811 03 Bratislava 1
Zákaznicka linka: 02 59 20 90 OO
e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.
tč: 36807702, tč DPH: SK2022427077, oic: 2022427077
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Odberateľ
Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116
Turčianske Teplice
IČO: 162817

Vaše zákaznícke číslo 7200040276

Dátum vystavenia ,
Variabilný symbol
Spôsob úhrady

01.06.2011
7200040276

. Prevodný príka.z

'ČíSlO ODBERNÉHO MIESTA
EIC 24ZSS6303170000T -6303170

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA
Turčianske Teplice, SNP 16,SIovensko

866680

Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny

POKYNY K PLATBE
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'Obdobie
Variabilný " Dátum Dátum ' Predpokladané Sadzba 'Základ " .

DPH (€).;
celkorms doplatiť s',.!c.: -symbol .cdodania cSplatnosti ~rnnožstvo-kwn DPH . : dane(€) DPHj€)·,.j .". .DPH (€ľ
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" ,. "

,
. .

01.07.2011 - 31.07.2011 7200040276 31.07.2011 15.07.2.011 13456 20% 2436,99 487,40 2924,39 2924,39

~ r: • ,

• 'Platby za opakované dodanie uhra,ďte.',prosím, na náš' bankový účet-26 27 1788·99,1 1100 naj neskOr do dátumu spl~tnosti
" 'uvedenom v dohode oplatbách, ., ' .
• , .Ako yariabilnÝ'symbolu 'Preddavkov používajte vždy'Vaše zákaznícke číslo.
• Dátum splatnosti je termín priplsania platby na náš.účet.preto odporúčame zadal' platbu s dostatočným predstihom. .'

;;. '. ',' .•• 'J;;:. _"'i :, -;.. •••. , •

V .prípade,:že v priebehu zálohového 'obdobia dôjde k odpočtu meradla, 'bude Vám zaslaná nová Dohoda o 'platbách, ktorá VŽdy
nahrádza predchádzajúcu. . .

Informácia pre platiteľov DPH: Dodanie elektriny podľa zmluvy o dodávke elektriny je považované za opakované dodanie tovaru a táto
dohoda o platbách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke elektriny je považovaná za faktúru (§ 19 ods.3 a § 71 ods.3
zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorších predpisov). -
Množstvo, druh elektriny, cena mernej jednotky bez DPH sú uvedené v cenniku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o
platbách.
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