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Rīgā

Par nesaņemtu vai daļēji saņemtu samaksu

Līguma Nr. 1015562176
Klients "Tautskola 99 Baltie zirgi"
Vien.reģ.Nr. 40008016211
Juridiskā adrese Skolas iela 2, Drusti, Drustu pag., Raunas nov., LV-4132, Latvija

Cienījamais klient!

Atbilstoši mūsu rīcībā esošajiem 31.03.2015. datiem mēs neesam saņēmuši pilnu samaksu par patērēto elektroenerģiju. 
Neapmaksātā summa ir EUR 51.12.

To veido šādi rēķini:

Rēķina Nr Rēķina tips Rēķins
izrakstīts

Rēķina
kopsumma EUR

Neapmaksātā 
summa EUR

201350069082 TD rēķins uzņ. 06.03.2015 51.12 51.12

Lūdzam veikt maksājumu(s) līdz 08.04.2015.
Veicot maksājumu, lūdzam norādīt rēķina vai līguma numuru.
Ja mūsu rīcībā esošā informācija ir kļūdaina un Jūs esat laikus norēķinājies par patērēto elektroenerģiju, atvainojamies 
par Jums radītajām neērtībām un lūdzam mūs informēt par veikto maksājumu pa bezmaksas tālruni 80200400.

Informējam, ka atbilstoši MK 21.01.2014. "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumiem" Nr.50, ja klients
nav veicis apmaksu par saņemto pakalpojumu, tirgotājam ir tiesības pārtraukt elektroenerģijas piegādi. Atbilstoši
Parādu ārpustiesas atgūšanas likumam, pakalpojuma sniedzējam ir tiesības uzsākt parāda piedziņu ar trešās puses
(inkaso organizācijas) starpniecību. Šādā gadījumā inkaso organizācijai tiks nodoti Jūsu personas dati. Atgādinām, ka
inkaso organizācijai veicot parāda atgūšanu ir tiesības iekļaut Parādvēstures datubāzē informāciju par parādnieku un tā
parādu.
Elektroenerģijas piegādes pārtraukšanas gadījumā to atjauno 5 darba dienu laikā pēc parāda apmaksas pilnā apmērā par
visiem līdz atslēgšanas brīdim Jums sniegtajiem, bet neapmaksātajiem pakalpojumiem.
Ja gada laikā nesavlaicīgi veiktu maksājumu dēļ elektroenerģijas piegāde tiek pārtraukta atkārtoti, tās atjaunošana ir
maksas pakalpojums.
Par materiālajiem zaudējumiem pēc elektroenerģijas piegādes pārtraukšanas AS "Latvenergo" neatbild.
Ja elektroenerģijas piegādes pārtraukums objektā nav ilgāks par 6 mēnešiem, elektroenerģijas piegāde objektā tiek 
atjaunota saskaņā ar SPRK noteikumu "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" 30.1. 
un 30.2.punktu (apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 22.februāra lēmumu Nr.1/5).

Ar cieņu,
AS "Latvenergo"

Papildu informācija: pa bezmaksas tālruni - 80200400; sūtot e-pastu - klientu.serviss@latvenergo.lv; tuvākajā klientu 
apkalpošanas vietā.



Pārskaitījumus par izlietoto elektroenerģiju
 lūdzam veikt kādā no AS "Latvenergo" banku kontiem:

Citadele banka AS LV73PARX0000022130005 NORVIK BANKA AS LV81LATB0006010015441
Danske Bank AS filiāle Latvijā LV54MARA2041000030903 SEB banka AS LV93UNLA0050007013441
DNB banka LV41RIKO0002013041143 Swedbank AS LV12HABA0551010911816
Nordea Bank AB Latvijas filiāle LV32NDEA0000081839070


