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Odberatel'
Obec Silická Brezová
Silická Brezová 70
049 11 Silická Brezová
IČO: 00328791
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Obec Silická Brezová
Silická Brezová 70
049 11 Silická Brezová

číslo: 5100307608

Telefón: Linka VSE 0850123333
Email: info@vse.sk
Miesto/ Dátum: Košice /21.11.2013

Variabilný symbol: 2260001712
l50nštantný symbol: 0008
C. účtu na úhradu: 4350099416/3100
Poradové

číslo upomienky:4511334521
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dovol'ujeme si Vás upozorniť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám nižšie uvedené pohl'adávky po lehote
splatnosti.
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'Druh pohl'adávky

Dátum splatnosti

Číslo dokladu

Poplatok za upomienku
Preddavková platba

21.11.2013
15.11.2013

4511334521
7471247596

Suma v EUR
3,00
93,00

96,00

Spolu

Veríme, že do omeškania s úhradou Vašich peňažných záväzkov ste sa dostali nedopatrením a že na rýchlom
a nekonfliktnom vysporiadaní celej záležitosti máte rovnaký záujem ako naša spoločnosť. Na úhradu
pohľadávok po lehote splatnosti Vám stanovujeme dodatočnú lehotu, a to najneskôr do 29.11.2013.
Úhradu dlžnej čiastky môžete zrealizovať prostredníctvom priloženého poštového peňažného poukazu alebo
bankovým prevodom na číslo účtu VSE a.s. s uvedením variabilného a konštantného symbolu. V prípade,
že ste už medzičasom uvedené pohľadávky uhradili, považujte prosíme, túto upomienku za bezpredmetnú.
Dodávatel' má právo účtovať odberatel'ovi poplatok za odoslanie upomienky podl'a platného Cenníka služieb.
Z Vašej platby bude uhradený najprv poplatok za upomienku a až následne samotná pohl'adávka.
Ďakujeme za porozumenie.
S pozdravom

---
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Obchod

Ing. Tomáš Lôríncz vedúci odboru Predaj hromadným

segmentom

Upozornenie:
Na poplatok za upomienku vo výške 3,00 EUR sa nevzťahuje účtovanie DPH. Platba sa považuje za uhradenú dňom jej
pripísania na účet oodávateľa,
V zmysle platnej legislatívy prevádzkovate l' distribučnej sústavy je oprávnený obmedziť alebo prerušiť distribúciu
elektriny z dôvodu neplnenia zmluvne dohodnutých platobných podmienok po predchádzajúcej výzve.
Súčasne Vás upozorňujeme na oprávnenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy ako i dodávateľa elektriny využiť právo na odstúpenie
od zmluvy /ukončenie zmluvného vzťahu/ a ukončenie dodávky elektriny, ak s úhradou vyúčtovaných pohl'adávok budete v omeškaní
viac ako 30 dní po lehote splatnosti.
Odstúpením od zmluvy a ukončením dodávky elektriny Východoslovenská
energetika a.s, nezodpovedá za vzniknuté škody ani ušlý
zisk v dôsledku obmedzenia, prerušenia alebo ukončenia distribúcie a dodávky elektriny.
Východoslovenská
energetika a.s .• Mlynská
IC DPH: SK2020062319.
Bankové spojenie:

31. 042 91 Košice. Obchodný register Okresného súdu Košice l, oddiel Sa. vložka 1203N. IČO: 36211222,
Sberbank Slovensko, a.s. Košice, IBAN: SK06 31000000004350099416,
BIC: LUBASKBX.

OIČ: 2020062319.
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