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Odberateľ:
Základná škola
Školská 295
049 32 Štítnik
IČO: 35543604 IČ DPH: SK2021644350
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Vaše zákaznícke číslo: 5100138107 L _l

Obdobie: 01.09.2012 - 30.09.2012 rP_ri_ú_hr_a_de_u_v_ád_z....;ai:..-te:...- _

Názov položky Daňový základ DPH ("lo) DPH Celkom s DPH II Variabilný symbol 23000660641

Poradové číslo faktúry 7240095602
Dátum splatnosti 18.10.2012
Dátum dodania tovaru (služby) 30.09.2012

Dátum vyhotovenia 04.10.2012

Konštantný symbol 0008

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu

Mena EUR

Elektrina 1243.35 20 248,67 1492.02

Fakturované celkom
Zaplatené predd.platby
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Upozornenie pre odberateľa:

· Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s. 0)
- V prípade vyúčtovania úroku z omeška nia. zaslania zmluvnej pokuty. alebo poskytnutia služby 1.. .tI..::L l'
bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí: 17
1. neuhradené úroky z omeškania Mgr. Juraj Dra ovský
2. neuhradené zmluvné pokuty, vedúci úseku Služby pre zákazníkov
3. neuhradené Poplatky. Východoslovenská energetika a.s.
4. zúčtovacia faktúra.
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.
· MAX 24h . zodpovedá definícii Nameraný štvrťhodinový výkon v zmysle platného Cenníka distribúcie "'
- MAX TBlok - nameraný štvrťhodinový výkon pre vyhodnotenie dodržania rezervovanej kapacity
v zmysle platného Cenníka distribúcie

- CPI. CP2. CP3- časové pásma (intervaly) merania pre vyhodnotenie účinníka v zmysle platného Cenníka distribúcie
- Spätná jalová - nevyžiada ná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie do distribučnej sústavy
- meranie typu A - odberné miesto s priebehovým meraním a s diaTkovým odpočtom údajov
· meranie typu C- odberné miesto. pri ktorom sa používa iný spôsob odpočtu údajov bez priebehového merania

info@vse.sk
www.vse.sk
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Tlačový doklad: 1100 907 225

Doda vater:
Východoslovenská energetika a.s .. Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice L oddiel Sa. vložka 1203/V
IČO: 36211222 OIČ: 2020062319 IČ DPH: SK2020062319

Bankové spojenie: Citibank Europe plc
IBAN: SK4B B130 0000 0020 0614 0118

BIC: CITISKBA
Č. účtu: 2006140118/8130
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