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Spô sob úhrady

Mena

DP~ Celkom s DPH I Variabiiný sYi:1b'llDaňový záklac DPH (~'G)

Elektrina 1133,43
Poradové číslo f ;ktúrj

Dátum spiatnos·ďj

Détum c.Jdania l .vsru (služby)
139,74948,69 20 22.02.2011
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Fakturované celkom
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ROZpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

28,43

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby

bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
, neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. zúčtovacia faktúra,
5. zálohové platba.

VvGč:ovanie neuhradených úrokov z omeškanie a zoznam neuruadených Poolatkov tvorí prílohu r2K1:Úr/.
- i\ll~,X24h - zodpovedá ceftntcii Narneraný štvrthodir.cvý výkon v zmysle platného Cennika distribúcie
. ,\i,ó,XTB]ok - namerany štvrťhodinový výkon pre vyhodnotenie dodržania rezervovanej k2pac~ty

'i zmysle platného Cenníka distribúcie
- ,:::'?l. (?2, CP3 - časové pásma (intervaly) merania pre vyhodnotenie účinníka v zmysle ptatnéhc C=!ln;~a .-ji5~r;':~(~
- Spä~ná jalcvá - nevyžiad ná dodávka kapacitne] z~ožky jalovej energie de distríbučnej sústavy
- :-nerar.;e typu A - odbern miesto s ortebehovýrn rr~raním a s cialkcvýrn odpočtom údajov
- rne.sme typu C - odbern miesto, pri ktorom sa používa jný spôsob odpočtu údajov bez priebehového mercnia
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137 ó27 ,00 4 043,00
1115,00

Elektromer Tarifa
Obdobie: Ol.01.2D1': ~31.Gl . .201:
64~238.i C?2 - bn:12 2.33331,CO
64523B4 CP3 - činná .347·3:!..C:·

4043,00
1115.00

1,00000
1.0000035896.0C

242.58
66,90

4 283,:3 :<.',tV~
l 131.90 k'Nh

5 467 ABC k\Nh
S4Ó7,480 k\V~

____________ ,~N\_,n~o_=ž::.stvo_~i'~,'::.J ___=E:..:U~IR~!_'V:..:O~_
0,07427000
0,00132000
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Fakturované položky

Si!O'iá elek~(jrc
Scotrebná darí
Stáia platbe za odberné miesto

Pevná zložka tarify za dístríbúc.u (rezervovaná kapacita)
Variabilná zložka tarify za distribúciu vrátane pr~00:SU eiektr'ny
Ta.tía za distribučné stratv .
Tariŕa za systémové služby
Tarife za prevádzkovanie systému
Odvod do Národného jadrového fondu
Nájom za v:íkono'/ý transforrnátor

47,000 kW
5467.'180 kWh
5 4Ô7,48C k'Nh
5467,480 kWh
S 467,480 kWh
S 0.67,480 kWh

EUR

5,35890000
0,01690580
0,00437380
0,00895000
0,01485000
0,00300000

251.87
92,43
23,91
48.93
8US
l6,..10
16,67

Spotreba elektriny za pre dchadzajúce obdobie O:i...Ol.2Ql:J - 31.01.20l0

Spolu bez DPH (20%)

4 736,080 kWh

948,69
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Dodáva te l:
výcncccstcveoske energetika a.s.. Mlynská 31. 042 91 Koš;ce
Obchodný reqister Okresného súdu Košice l. cddfei Sa. vložka 1203/V
ICO: 36211222 OIC: 2020062319 IC DPH: 5K202D062319
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