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Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny
v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odbemým miestom:

Družstevná O Popro^ČOM: 0001443636. EIC: 24ZVS0000749620B
Kostolná 40 Popro^ COM: 0000083411. EIC: 24ZVS0000051205W
K^rn3ul7op7S:&~M:oboo1ŠoŠOO;ÉIC~24ZVsÔ000052890Ň
Požiarna 626 Poproč, ČOM: 0000083374. EIC: 24ZVS00000511894
školská 2 PoproÉ. ČOM: 0000083459. EIČ: 24ZVS0000051235N
Športová 1 Poproc. ČOM: 0000083314, EIC: 24ZVS0000051181K

vterminoch

9. jól 2019 od 07:40 h do 17:30 h

10. júl 2019 od 07:40 h do 1730 h

Je nám Fúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou
udržbou distribučnej sústsvy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny.
Údržbaje však kľúČová pre zabezpeČenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej
sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré,
na rozdiel od plánovanej odstávky. Vás nedokážeme vopred upozorniť.
Urobíme všetko preto/ aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo
najskôr. Pokiar to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom
ukončeníprác nájdete ns portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávsme vám do pozornosti portál
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácíe o Vsšom odbernom Kontakty
mieste k dispozícii aj z pohodlis Vášho domova. Zároveň si ako užívateľ portálu

T UnkaVSD:
môžete nastsviť eKomunikáciu s VSD. Infornnácie o plánovanom prerušení 0850123312

distribúde, či jeho zrušení ako aj ďatšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho E info@vsd5.sk
1 www.vsds.skodberného miests bude dostávať e-msilom. F +42155678-6516

PomchovéBnkaVSD:

0800123 332

Adresa pre pfeomný kontakt
Východos lovenská
distribučna, a.s.
IVllynská 31,042 91 Košice
Slovenská republika
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