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Tisztelt Anita Alatmentó Egyesület!
áttekintve nyilvántartásunk szerint 2020,08,31 napon
Értesítjük, hogy számláit és 2020.08.28-ig beérkezett befizetéseit
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összegű

,

fizetósi határidón túli tartozása van a fent megjelölt fizetószámon,

kiegyenlíteni!
Kéüük, hogy a fenti összeget 2020.09,0,8.n"pig maradéktalanul szíveskedjen
teljesÍtések után,
késedelmes
fel
a
számít
kesedelmi'kámatot
i?jár.,irtátjijk, hogy ráiiáÉágunk

további információért keresse meg
Amennyiben narmirven tÉÍuuetát",t<érdésevan, kérjü!, az ezzel kapcsolátos
gálatu
nkat.
lóvtéliáorgalati irodáin kat vagy h ívja telefonos ügyfélszol
iiHrÚ;Öát, fennálló tartozásról és a kikaPcsolá§ lehetóségéről ismét
Amennyiben a fenti határidóig ."r_
"
"gy"núti
értes ítőt kü ld ü n k tértivevényes levél formában,
köszÖnjÜk, és kérjÜk, tekintse levelÜnket
együttműködésüket
rendezték,
taftoiáiát
kézhezvételeig
Amennyiben levelünk
tárgytalannak,

Tisztelettel

Kr* *&
koncz péter Ákos
lakosság1 i kereskedelmi igazgató
NlKM Energia Zrt,

Fodor lmre
üzleti kereskedelmi igazgató
NKM Energia Zrt.

kérjük fordítson, az értesító levél szövege a hátoldalon folytatódik!
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postai számlabefizetési meg bízás
Posái
összÉG

ö§szEG

***$ 5626***

***$ 56?6***

*Hatvanötezer,

hatszázhuszonhat"

hatszázhuszonhat*
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közleménye

110001359456
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postára adás h.i
2020.09.06

Egyéb po§tai megjegyzés

Postai érvényegítés helye

A trgbízás {befizetés)
jogcím6
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Megbízó (Beíizető) neve, címe
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Anita Állatmentó Egyesület
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Megbizó/Befizető

kódolá§ h.|y6

ÖriEeg b§tűvel kiíNa

Ösr*g betúvel klírua

*Hatvanötezer-

Nagykőrös
Kölcsey utca
2750

Fcrld

0001 359456791119210226
Megbízó (Befizetó neve, címe

Számlatulajdonos számlaszáma, neve

370001 6_02799029
NKIVI Energia Zrt.
1

1.

Anita Alatmentő Egyesület

Nagykőrös
Kölcsey utca 11.
2750

00

számIatulaidonos számlaszáma, ü9lé|kódja és neve
1 3700016-02799029
NKM Energia Zrt.
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Kérjük

eá a mezót szabadon hagyni, ide ne írjon é§ ne bélyegeuenl Köszönjük,

n

A'ono3ító

§ám

n

