
Faktúra za elektrinu
Poradové číslo/Variabil ný symbol 7565026507

IDENTIFIKAČNĚ UDAJE OBCH PARTNERA

N‘izov pnclla otx-hodn~hn roRktra ~Iovon~kV zV~iz vťoUirov . ~ /N (((~

občianskezdruženie ‘ ~ “~ ‘

Obchodný partner číslo 5100016050 .

Zmluvný účet 6500013156
Sídlo podľa obchodného registra SVRČIA 14 . .. . ... .

842 08 BRATISLAVA Slovensky zvaz vcelarov, obcianske zdruzenie
00178349 SVRČIA 14

DIČ 2021023488 841 04 BRATISLAVA 4
Dátum dodania 01.07.2019
Dátum spotreby 01.07.2019

8 Dátum vystavenia 02.07.2019
z Fakturačně obdobie 01.07.2019 - 30.11.2019

Dátum splatnosti 16.07.2019

W

Vážený obchodný partner,
ďakujeme Vám za prejavenú dóveru. Zasielame Vám faktúru za opakovane o anie tovaru a s užby. Suma k úhrade vo výške 500,67 EUR Vám bude
LlIIkaSovdfIá L Vášlio úČlu V leIwle spIdLlwsLl. Ďekujerrte.

~.ísIo miesta spotreby Adresa miesta Predpokladane Spotrebná daň Suma v EUR DPH DPH Suma v EUR
EIC odberneho miesta spotreby mnozstvo (000132 EUR/kWh) bez DPH % v EUR s DPH
3105001033 - SVR IA lIi 2651 kWh . . 417,22 ‘ 83,45 500,67
24ZZS5001033000B 841 04 BRATISLAVA
K úhrade 500,67 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za a uru 2.651 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Postaráme sa o rýchly
prístup k Vašim faktúram
Online účet pre firmy

www.zse.sk

0850 111 555 ~ kontakt@zse.sk Q www.zse.sk ~3b‘ 0800 111 567 fl ZSE Centrum Bratislava I.

ZSE Centrum Bratislava L. ZSE Energia, a. a., Čulenova 6, p.o. Box 325,81000 Bratislava 1 /9o ll7L
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421<0)2-50 61 39 01, kontakt~zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: 5K2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecnä úverová banka, a. s., Č. Ú.: 27-2107012/0200/ BAN SKli 0200 0000 2700 0210 7012/ BIC: SUBASKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registn Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. Č. 3978/B



Faktúra je považovaná za uhradenú až dňom pripisania finančných prostriedkov na účet spoločnosti ZSE Energia, a.s. Pri platbe prevodom je potrebné
použiť správny variabilný symbol faktúry, ktorý je uvedený na prvej strane faktúry. Na bezhotovostnú platbu můžete použiť bankové spojenie uvedené
v tabu lle:

L~anka ~‘l~In Ll~tLI Llcet v tvare IIJAN LIl( (‚~Wll I)
VÚB 27000.2107012/0200 ~KllQ200 0000 27QQ 02 10 70 12 5l,J~A~KBX

Tatra banka 2649000047/1100 SK72 1100 0000 0026 4900 0047 TATRSKBX
Slovenská sporitel‘ňa 110800463/0900 SK82 0900 0000 0001 1080 0463 GIBASKBX

jednotková cena je stanovená v súlade s platným cennikom dodávanej elektriny, ktorý je k dispozícii v každom ZSE Centre. Viac informácii
nájdete na www.zse.sk.

Podjel energetických zdrojov
Najvýznamnejším dodávateľom spoločnosti ZSE Energia, a.s., v roku 2017, bola spoločnosf Slovenské elektrárne, a.s., ktorá dodala až 39 % celkových
dodávok elektriny. Podrobnejší popis vplyvu dominantného dodávateľa elektriny, ako aj informácie o vplyve vyrobenej a dodanej elektriny na životné
prostredie nájdete na webovej stránke Slovenských elektrární, a.s.

Podjel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v roku 2017, ktorý je uverejnený na www.zse.sk, bol
V flI~~P iiv~rI~nnm řlpnení

Podjel zdrojov (%)
Jadrové palivo
Voda (VEs výkoi~‘, nad 5MW)

Uhlie
Obnoviteľnó zdroje

— Zemný plyn
lné zdroje

Obnoviteľné zdroje (%)
Slnečná energia — FVE
Voda (MVE $ výkonom do 5MW)

Biomasa
• Victor

lné OZ

Spory, ktoré vzniknú medzi dodávateľom elektriny a koncovým odberateľom elektriny na základe zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy O združenej
dodávke elektriny budú prednostne riešené dohodou. Ak k dohode nedójde, je ktorákoľvek strana sporu oprávnená predložif spor na vyriešenie
miestnemu príslušnému súdu Slovenskej republiky alebo Úradu pre reguláciu siefových odvetví na mimosúdne riešenie za podmienok a spósobom
stanoveným osobitným predpisom.

Vyhodnotenie štandardov kvality spoločnosti ZSE Energia, a.s., je zverejnené na www.zse.sk.

Použité skratky
iT — jednotarif, VT — vysoká tarifa, NT — nízka tarifa, 2T — dvojtarif, Max. — maximálna, Obj. množstva — objednaného množstva, Fakt. nás. — fakturačný
násobitel~ Max. nam. výkon — maximálny nameraný výkon, Mer. j . — merná jednotka, Var. symb. — variabilný symbol

Poruchová linka
Číslo poruchovej linky závisí od distribučného regiónu, do ktorého spadá vaše odberné miesto:
Distribučný región ZSE: 0800 111 567

Distribučný región SSE: 0800 159 000
Distribučný región VSE: 0800 123 332
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