
ENERGIE MÁME DOSŤ, PRETO JU DODÁVAME MAGNAEA
MAGNA E.A. s.r.o. FAKTÚRA č Z2323/2011-2110911477

Variabilný symbol 2110911477
Dodávateľ: Konštantný symbol 0308

~

MAGNA E.A. s.r.o. Zmluva č. 2323/2011

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťanym il6 nl Správa kultúrnych a športových zariadení
IČO: 35743565 "",.o.C!+~ Trn~,,~
Dlč: 2020230135 Hlavná 1

IČDPH: 5K2020230 135 917 71 Trnava
Telefón: +421 337720731
E-mail: fakturacia@magnaea.sk

Banka:
SWIFf: Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 598135
IBAN: " IČ DPH (Die): SK2021190963
Číslo účtu: - ---- Konečný príjemca

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Forma úhrady: Prevodom Hlavná 1
Deň vyhotovenia: 02.09.2011 917 71 Trnava
Deň splatnosti: 15.09.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti: 30.09.2011 IFa~turačné obdobie: I Rok I Fáktúra na I september 2011 I

Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabránite tým zbytočným nedorozumeniam.

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta
spotreby, na adrese:

Celková fakturovaná suma (bez DPH):
za dodávku silovej elektriny:

za dodávku distribučných služieb:
za spotrebnú daĎ zo silovej elektriny:

942,58 EUR

1853,10 EUR

24,73 EUR

Spolu:
DPH 200/0

Eurocentové vyrovnanie:

2820,41 EUR

564,08 EUR

0,00 EUR

K úhrade celkom: I

l. Faktúra Vám bude zohľadnen; v konečnej faktúre.

2. Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej Sliny na náš účet.

V Piešt'anoch, dňa 02.09.2011 MAG NA -" - K.O.
Be-oth. TV. g .í

9 2 1 (, .•' ie! fan y
IČO: 35 743 565

It DPH: 5K2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu 2622738682/1100
Suma k úhrade 3384,49
Variabilný symbol 2110911477
Deň splatnosti 15.09.2011Fakturoval

mailto:fakturacia@magnaea.sk
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ENERGIE MÁME DOSŤ, PRETO JU DODÁVAME MAGNAEA
Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - Na napät'ove] úrovni nn
nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese; Vašou sadzbou pre distribúciu ie C2

Seredská 131, Trnava Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy ZSE-D
a ktorého EIC kód je 24ZZS20892420004 Typ Vášho odberu je I Typ merania C

Maximálnarezervovanákapacita X kW
Podkladom pre fakturáciu sú výsledkymerania poskytnuté príslušnou distribučnouRezervovanákapacita X kW

Veľkosť ističa 100 A
spoločnosťouv súlade s jej prevádzkovýmporiadkom

Vaša predpokladaná ročná spotreba Jedna tarifa
Vysokátarifa

Nízka tarifa

2

0,00 kWh
4070,00 kWh
1300,00 kWh

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - Na napät'ove] úrovni nn
neJl!'etržitá dodávka elektrinydo miesta spotreby, na adrese: Vašou sadzbou pre distribúciu le C2

Hlavná 17, Trnava Odberné miesto ie pripojené do distribučnej sústavy ZSE-D
a ktorého EIC kód je 24ZZS2091658000VV Typ Vášho odberu je I Typ merania C

Maximálnarezervovanákapacita X kW
Podkladom pre fakturáciu sú výsledkymerania poskytnuté príslušnou distribučnouRezervovanákapacita X kW

Veľkosťističa 25 A
spoločnosťouv súlade s jej prevádzkovýmporiadkom

Vaša predpokladaná ročná spotreba Jedna tarifa
Vysokátarifa

Nízka tarifa

3

1650,00 kWh
0,00 kWh
0,00 kWh

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - Na napäťovej úrovni nn
nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby na adrese; Vašou sadzbou pre distribúciu je C2

Paulínska 1, Trnava Odberné miesto íe pripojené do distribučnej sústavy ZSE-D
a ktorého EIC kód je 24ZZS20010250003 Typ Vášho odberu Je I Typ merania C

Maximálnarezervovanákapacita X kW
Rezervovanákapacita X kW Podkladom pre fakturáciu sú výsledkymerania poskytnuté príslušnou distribučnou

Veľkosťističa 200 A
spoločnosťouv súlade s jej prevádzkovýmporiadkom

Vaša predpokladaná ročná spotreba Jedna tarifa
Vysoká tarifa

Nízka tarifa

4

7000,00 kWh
0,00 kWh
0,00 kWh

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - Na napäťove] úrovni nn
nepretržitá dodávka elektrinv do miesta spotreby, na adrese; Vašou sadzbou pre distribúciu je C2

Paulínska 1, Trnava Odberné miesto ie nrípolené do distribučnei sústavy_ ZSE-D
a ktorého EIC kód je 24ZZS2001026000Z Typ Vášho odberu Ie I Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita lf. kW
Rezervovanákapacita X kW Podkladom pre fakturáciu sú výsledkymerania poskytnuté príslušnou distribučnou

Veľkosťističa 200 A
spoločnosťouv súlade s jej prevádzkovým poriadkom

Vaša predpokladaná ročná spotreba Jedna tarifa
Vysoká tarifa

Nízka tarifa

5

7400,00 kWh
0,00 kWh
0,00 kWh

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - Na napät'ove] úrovni nn
nepretržitá dodávka elektrinv do miesta spotreby, na adrese; Vašou sadzbou pre distribúciu je C2

J. Slottu 45, Trnava Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy ZSE-D
a ktorého EIC kód [e 24ZZS60602620001 Typ Vášho odberu le I Typ merania C

Maximálnarezervovanákapacita X kW
Rezervovanákapacita X kW Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou

Veľkosť ístiča 25 A
spoločnosťouv súlade s jej prevádzkovým poriadkom

Vaša predpokladaná ročná spotreba Jedna tarifa
Vysokátarifa

Nízka tarifa

6

0,00 kWh
3900,00 kWh
1350,00 kWh



ENERGIE MÁME DOSŤ, PRETO JU DODÁVAME MAGNAEA
Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - Na napät'ove] úrovni nn
nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese: Vašou sadzbou pre distribúciu je C2

Hlavná 17, Trnava Odberné miesto je pripojené do distribučne.i sústa\)' ZSE·D
a ktorého EIC kód je 24ZZS2090537000R Typ Vášho odberu je I Typ merania C

Maximálnarezervovanákapacita X kW
Rezervovanákapacita X kW

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou

Veľkosťističa 25 A
spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom

Vaša predpokladaná ročná spotreba Jedna tarifa
Vysokú tarifa

Nízka tarifa

7

1650,00 kWh
0,00 kWh
0,00 kWh

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - Na napäťovej úrovni nn
nepretržitá dodávka elektri~do miesta spotrebv na adrese: Vašou sadzbouj!re distribúciu je C2

Stefánikova 1, Trnava Odberné miesto le pripojené do distribučnej sústavy ZSE·D
a ktorého EIC kód je 24ZZS2000335000L Typ Vášho odberuje I Typ merania C

Maximálnarezervovanákapacita X kW
Rezervovanákapacita X kW

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou

Veľkosťističa 32 A
spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom

Vaša predpokladaná ročná spotreba Jedna tarifa
Vysokú tarifa

Nízka tarifa

8

780,00 kWh
0,00 kWh
0,00 kWh

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb- Na napäťovej úrovni nn
nepretržitá dodávka elektrinv do miesta spotreby, na adrese: Vašou sadzbou pre distribúciu je C2

Rybníkova 16, Trnava Odberné miesto je pripo.iené do dístríbučne] sústavy ZSE·D
a ktorého EIC kód je 24ZZS20754230001 Typ Vášho odberu je I Typ merania C

Maximálnarezervovanákapacita X kW
Rezervovanákapacita X kW

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou

Veľkosťističa 63 A
spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom

Vaša predpokladaná ročná spotreba Jedna tarifa
Vysokú tarifa

Nízka tarifa

9

11 500,00 kWh
0,00 kWh
0,00 kWh

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - Na napät'ove] úrovni nn
nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese: Vašou sadzbou pre distribúciu je C2

Trojičné námestie 1, Trnava Odberné miesto jepripojené do distribučnei sústavy ZSE·D
a ktorého EIC kód je 24ZZS20881450004 Typ Vášho odberu je I Typ merania C

Maximálna rezervovanákapacita X kW
Rezervovanákapacita X kW

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou

Veľkosť isriča 26 A
spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom

Vaša predpokladaná ročná spotreba Jedna tarifa
Vysokú tarifa

Nízka tarifa

#

500,00 kWh
0,00 kWh
0,00 kWh

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb- Na napäťovej úrovni nn
nepretržitá dodávka elektrinv do miesta ~treln', na adrese: Vašou sadzboupre distribúciuje C2

Kollárova 22, Trnava Odberné miesto ie pripojené do distribučnej sústavy ZSE·D
a ktorého EIC kód je 24ZZS7023858000A Typ Vášho odberu je I Typ merania B

Maximálnarezervovanákapacita X kW
Rezervovanákapacita X kW Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou

Veľkosťističa 200 A
spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom

Vaša predpokladaná ročná spotreba Jedna tarifa
Vysokú tarifa

Nízka tarifa

C2na adrese:

0,00 kWh
20 400,00 kWh
11 300,00 kWh

nn



ENERGIE MÁME DOSŤ, PRETO JU DODÁVAME MAGNAEA
Rovná 9, Trnava ZSE-D

Maximálnarezervovanákapacita X kW
Rezervovanákapacita X kW Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou

Veľkosťističa 80 A
spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom

Vaša predpokladaná ročná spotreba Jedna tarifa
Vysoká tarifa

Nízka tarifa

#

0,00 kWh
40 900,00 kWh
40 500,00 kWh

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb- Na na ,,-äťove.i úrovni nn
nepretržitá dodávka elektriny do miesta snotrebv, na adrese: Vašou sadzbou pre distribúciu ie C2

J. Slottu 2/BL, Trnava Odberné miesto je pripoiené do distribučnej sústavy ZSE-D
a ktorého EIC kód je 24ZZS20917820000 Typ Vášho odberu je I Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita X kW
Rezervovanákapacita X kW
Veľkosť ističa 100 A

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou
spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom

Vaša predpokladaná ročná spotreba Jedna tarifa
Vysoká tarifa

Nízka tarifa

#

61 700,00 kWh
0,00 kWh
0,00 kWh

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb- Na napät'evej úrovni nn
nepretržitá dodávka elektrinv do miesta spotreby na adrese: Vašou sadzbou pre distribúciu je C2

Ľudová 14, Trnava Odberné miesto .ie pripojené do distribučnej sústavy ZSE-D
a ktorého EIC kód je 24ZZS2087479000R Typ Vášho odberu je I Typ merania C

Maximálnarezervovaná kapacita X kW
Rezervovanákapacita X kW Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou

Veľkosť ističa 100 A
spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom

Vaša predpokladaná ročná spotreba Jedna tarifa
Vysoká tarifa

Nízka tarifa

#

0,00 kWh
4700,00 kWh
2600,00 kWh

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - Na napäťovej úrovni nn
nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby na adrese: Vašou sadzbou PIe distribúciuje C2

Hlavná 17, Trnava Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy ZSE-D
a ktorého EIC kód je 24ZZS6044327000G Typ Vášho odberu ie I Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita X kW
Rezervovanákapacita X kW Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou

Veľkosť ističa 25 A
spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom

Vaša predpokladaná ročná spotreba Jedna tarifa
Vysoká tarifa

Nízka tarifa

1650,00 kWh
0,00 kWh
0,00 kWh


