
Vážený zákazníkっ

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny
v lokaliteっ ktorá súvisí s Vaším odberným miestomょ

Lorinčík ┍ Košice つ Lorinčíkっ ČOMょ ┍┍┍┍┎┑┐┖┎┎っ EICょ ┏┑ZVS┍┍┍┍┍┑└┏┕┒L
Lorinčík ┎┒ Košice つ Lorinčíkっ ČOMょ ┍┍┍┍┍┐┒┏┏┑っ EICょ ┏┑ZVS┍┍┍┍┍┎┒┑┏┖E

v termíne

┎┏い apríl ┏┍┎┕  od ┍┕ょ┍┍ h  do ┎┑ょ┐┍ h

Je nám ľútoっ že práceっ ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou
údržbou distribučnej sústavyっ obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektrinyい
Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej
sústavyい Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoréっ
na rozdiel od plánovanej odstávkyっ Vás nedokážeme vopred upozorniťい
Urobíme všetko pretoっ aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo
najskôrい Pokiaľ to okolnosti umožniaっ budeme sa snažiť skrátiť plánované
prerušenia na nevyhnutné minimumい Aktuálne informácie o prípadnom skoršom
ukončení prác nájdete na portáli eVSD せwwwいvsdsいsk v časti Plánované odstávkyそい
Ak preferujte elektronickú formu komunikácieっ dávame vám do pozornosti portál
eVSDい Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domovaい Zároveň si ako užívateľ portálu
môžete nastaviť eKomunikáciu s VSDい Informácie o plánovanom prerušení
distribúcieっ či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho
odberného miesta bude dostávať eつmailomい

Kontakty

T   Linka VSDょ
     ┍┕┒┍ ┎┏┐ ┐┎┏
E   info〈vsdsいsk
I    wwwいvsdsいsk
F   ╉┑┏┎ ┒┒ ┓└┕つ┓┒┎┓

Poruchová linka VSDょ

┍┕┍┍ ┎┏┐ ┐┐┏

Adresa pre písomný kontaktょ

Východoslovenská
distribučnáっ aいsい
Mlynská ┐┎っ ┍┑┏ ┖┎ Košice
Slovenská republika
ちちちちちちちちちちちち
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice Iっ
oddiel Saっ vložka ┎┑┎┎くV
IČOょ ┐┓ ┒┖┖ ┐┓┎ [ DIČょ ┏┍┏┏┍┕┏┖┖└
IČ DPHょ SK┏┍┏┏┍┕┏┖┖└
Bankové spojenieょ Citibank Europe plcっ
pobočka zahraničnej bankyっ
čい úいょ ┏┍┍┕┑┕┍┎┍┕く┕┎┐┍
IBANょ SK┍└ ┕┎┐┍ ┍┍┍┍ ┍┍┏┍ ┍┕┑┕ ┍┎┍┕
BICょ CITI SK BA

Váš list čísloくzo dňaょ く
Naše čísloょ ┏く┎┑┎┐┖┓く┏┍┎┕
Vybavujeょ Linka VSD
TelefónくEつmailょ ┍┕┒┍ ┎┏┐ ┐┎┏
MiestoくDátumょ Košiceく┏┐い┍┐い┏┍┎┕

┏く┎┑┎┐┖┓く┏┍┎┕
MESTSKÁ ČASŤ KOŠICEつLORINČÍK
Lorinčík ┎┒
Košice つ Lorinčík
┍┑┍ ┎┎








