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Plánované prerušenie-dištŕibúcie ei: energie

Vážený zákazník,
zo strany prevádzkovatel'a distribučnej sústavy - SSE Distribúcia, a.s. nám bolo oznámené že v nižšie
uvedenom čase na nižšie uvedenom odbernom mieste bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodov
plánovaných prác na zariadení prevádzkovatel'a distribučnej sústavy.
Zároveň Vás upozorňujeme, že prerušenie distribúcie elektriny bude mat' za následok nedodávku_
elektriny do Vášho miesta spotreby a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k
zabráneniu vzniku škôd. Podl'a § 31 ods.1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom
znení má prevádzkovatel' distribučnej sústavy právo obmedzit' alebo prerušit' distribúciu elektriny bez
nároku na náhradu škody v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v prípadoch uvedených
v tomto paragrafe.
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Dátum a hodina
začiatku
17.01.2022 7:30

Dátum a
predpokladaná
hodina ukončenia
17.01.2022 16:30

Dôvod odstávky

Adresa miesta spotreby
Centrum II. 31073/AE, Prejta, Dubnica nad Váhom

revizia el. zariadenia

Bližšie informácie ohl'adom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny (naplánovaný termín, skrátenie,
zrušenie) pre miesta spotreby, ktory"m zabezpečujeme dodávku elektriny, nájdete na internete:
www.ssd.sk
Plánované odstávky
Za porozumenie vopred d'akujeme
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S pozdravom
V Piešt'anoch dňa 21. 12. 2021

Tatiana Kočí
Technická podpora dodávok energií

MAGNA ENERGIA as., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešt'any, SK (budova Aupark vstup z Teplickej)
Spoločnosť je zapísan i v Obchodnom rec3istri Okresného súdu Trnava, Odciiel: Sa, viožka 10626/1,
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