
PoTVRZEmí znnfu rNí oogĚnu
o Zákaznická kategorie: Mo

rnnogy

too

obchodník

innogy Ener8ie, s.r.o.
Limuzská 31'35/12,108 00 Praha 10

lČ;49903209 DlČ; CZ49903209
zápis v oRi Měs V Praze, sp. zn': c220583

Česká pĺrátská strana
Moskevská 1456/60
360 01 Karlovy Vary
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Zákazník

Zákaznické číslo, 9620027 869
Česká pirátská strana
Řehořova 943/19
130 00 Praha 3
lč: 71339698
Uživatelské jméno v innogy24: nevyužito

Praha 10, dne 24.01,2018

Vážená paní, váŽený pane,

rádi bychom Vás informovali, Že dne 15.O]..20L8 by|a zahájena dodávka elektřlny do Vašeho místa spotřeby 93ol97oo94,
Moskevská 1456/60,360 01 Karlovy Vary

Přechodem k innogy nedojde k žádným technickým změnám na místě spotřeby jako je např. výměna elektroměru nebo změna nastavených

termínů odečtu elektroměru.

Vzhledem ktomu, žejste si vybraI platbu zá|oh prostřednictvím příkazu k úhradě, dbejte prosím zvýšené pozornosti při zadávání platebních

údajů (variabiInísymbol, č. Účtu, částka a splatnost). Kompletní rozpis záloh naleznete v příloze'

Zkontrolujte si prosím všechny uvedené údaje zejména zasílací adresu, adresu místa spotřeby a údaje zákaznka' V případě nesrovnalostí či

dotazů náţ neváhejte kontaktovat prostředńictvím naší NoNSToP zákaznické llnky innogy 8oo 11 33 55, e-mailu info@innogy.cz či online

chatu na stránkách www.innogy.cz.

Děkujeme za Vámi projevenou důvěru.

S pozdravem

l/

l/ru,b l/ĺu,q_
lng. Tomáš Varcop

jednatel

Přílohy:
Rozpis zá|oh

Mgr

jednatel

ELEKTŘlNA

oco NoNST9P linka 8O0 11 33 55, info@innogy'cz, www.ipobocky.cz, www.innogy.cz, Poruchová linka: B00 850 860



PLÁN zÁlon A PLATEB NA BuDoucí osoogí o

0N a období: 01.02.2018-30.04.2019
Datu m vystavení: 24,07.201'8

obchodník

innogy Energie, s.r.o.

Limuzská 3135/12,108 00 Praha 10

lč:49903209 Dlč: CZ499O32O9

Zápis v oR: MěS v Praze, sp' zn.: C220583

Česká pirátská strana
Moskevská 1'456/60
360 01 Karlovy Vary
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Zákazník

Zákaznické číslo, 9 620027 869
Česká pirátská strana
Řehořova 943/L9
130 00 Praha 3
lč: 71339698
Uživatelské jméno v innogy24: nevyužito

ELEKTŘlNA

PIATEBNĺ PoDMíNKY

variabilní symbol:

číslo účtu innogy:

6607563001

66443322

způsob Úhrady:

kód banky:

bankovní převod
qR kód

0300

pro plâtbu

dny před datem jejich splatnosti, ve sjednané výši
přičtení.
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Vážený zákazníku,
níže naleznete rozpis p|ateb na budoucí období. Předepsané platby prosím uhrad'te nejpozději 2 pracovní
a pod správným variabilním symbolem. U chybně zasIaných pIateb nezaručujeme jejich včasné a správnéI
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Místo spotřeby

číslo místa spotřeby

9301970094

adresa místa spotřeby

Moskevská 1456160, Kar|ovy Vary

Nová výše záloh na úhradu spotřeby elektřiny

datum splatnosti uýše platby v Kč

L5.02.2018 500,00

15.03.2018 500,00

1s.04.2018 500,00

15.05.2018 s00,00

15.06.2018 500,00

1.5.07.20L8 s00,00

celkem

Zálohy a platby na období po skončení platnosti tohoto

plánu záloh a plateb

datum splatnosti v,iše platby v Kč

15.01.2019 500,00

1.5.02.20L9 500,00

15.03.2019 s00,00

15.04.2019 500,00

celkem 2 000,00

datum splatnostĺ

1s.08.2018

15.09 2018

15.10.2018

1,5.r1.2018

L5.r2.20t8

výše platby v Kč

s00,00

500,00

500,00

500,00

s00,00

5 500,00

Víme, že platíte bankovním
převodem - nezapomeňte
si zkontrolovat a nastavit
správnou výši plateb
od správného data.
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6 NoNSTQP linka 800 11 33 55, info@innogy.cz, www'ipobocky.cz, www.innogy.cz, Poruchová linka: 800 850 860


