Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO 48173398
obchodní rejstřík: Krajský soud Hradec Králové, oddíl B, vložka 991
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ŽÁDOST O ZÁLOHOVÉ PLATBY
ŽÁDOST O ELEKTRONICKÉ ZASÍLÁNÍ FAKTUR
adresa odběrného místa
odběratel, majitel ( příjmení a jméno )
obec

ulice

číslo popisné

PSČ

telefon

email

@

plátce ( příjmení a jméno )
( vyplňte pouze v případě, je-li plátce odlišný od odběratele )
ulice

obec
číslo popisné

PSČ

telefon

email

@
Změna zálohy

Zálohy na dodávku vody a odvádění odpadních vod
Odběratel požaduje uzavření
dohody na úhradu záloh ve výši

Kč /

jinak -

( výši zálohy si určuje odběratel )

formou :

měsíčně
čtvrtletně

/

trvalého příkazu z účtu č.:
platby SIPO :

spojovací číslo SIPO odběratele
číslo účtu pro vrácení přeplatků

/

Souhlas se zasíláním faktur v elektronické podobě
Souhlasím se zasíláním faktur za dodané služby dle uzavřené smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních
vod (nebo za ostatní poskytované služby) v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové komunikace na
uvedený kontaktní e-mail.
e-mailová adresa :

@

datum :
podpis odběratele
Pokračování na straně 2
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1. V případě, že máte zájem o provádění pravidelných plateb trvalým příkazem, vyčkejte na sdělení
variabilního symbolu pro zřízení trvalého příkazu.
2. Na odběrných místech s pravidelnou platbou se budou odečty stavu vodoměrů provádět pouze 1x
ročně. Na základě těchto odečtů bude provedeno vyúčtování pravidelných plateb.
3. Případný nedoplatek do výše 800 Kč bude automaticky vyinkasován prostřednictvím SIPO.
V případě nedoplatku u PPTP Vám bude dlužná částka vyčíslena na daňovém dokladu. Nedoplatek poté
uhradíte převodem.
4. V případě nedoplatku nad 800 Kč bude dlužná částka vyčíslena na daňovém dokladu. Nedoplatek
poté uhradíte převodem. Platí pro SIPO i PPTP.
5. Přeplatek do výše 200 Kč Vám bude v obou případech (SIPO i PPTP) automaticky převeden jako
záloha do dalšího roku. Přeplatek vyšší než 200 Kč Vám bude vrácen.
6. Potřebné doplňující informace Vám rádi poskytneme na tel. číslech 463 030 241 nebo 463 030 213.

Závěrem jedno upozornění:
Vzhledem k tomu, že odečet stavu vodoměru bude prováděn pouze 1x ročně, doporučujeme jeho
občasnou kontrolu, abyste včas zjistili, zda nedochází za vodoměrem k úniku vody.
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