UAB "Vilniaus vandenys"
Įmonės kodas 120545849
PVM kodas LT205458414
Spaudos g. 8-1
01517 Vilnius

Vandenis Skaitiklenis
Vandenų g. 1 - 1,
Vilnius 06325, Vilniaus m. sav.
Kliento kodas: BV000000

MOKĖJIMO PRANEŠIMAS
Sumokėti iki 2020 m. kovo 31 d.

Už 2020 m. vasario mėn. suteiktas paslaugas

Paslaugos pavadinimas

Geriamasis vanduo ir nuotekų tvarkymas
Mėnesinė pardavimo kaina

Sk. rodmenys
Nuo
Iki

57,000

59,000

Suvartotas kiekis, Kaina už 1 m³ su
m³
PVM, EUR

2,000

1,36

Suteikta paslaugų per laikotarpį

Suma su PVM,
EUR

2,72
1,08

3,80
3,80
3,80
0,00
0,00
3,80
3,80

Mėnesio pradžios likutis
Sumokėta per laikotarpį
Perskaičiavimas
Kompensacija
Mėnesio pabaigos likutis*
MOKĖTI IŠ VISO
*Jei mėnesio pabaigos likutis pateiktas su minuso ženklu (-), yra permoka.

Mokėkite šią
sumą
Jei deklaruojate rodmenis mokant grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele , pateikite šį mokėjimo pranešimą su įrašytais rodmenimis .

Paslaugos pavadinimas

Šio mėnesio skaitiklio (-ių) rodmuo

Geriamasis vanduo ir nuotekų tvarkymas

Įrašykite
skaitiklio (-ių)
rodmenis

Mielas kliente, jei kartais nedeklaruotumėte skaitiklio rodmenų iki paskutinės mėnesio dienos, Jums bus paskaičiuotas vidutinis per mėnesį Jūsų
suvartojamo vandens kiekis, šiuo metu jis yra 2 m³.
Sumokėti už paslaugas ir deklaruoti faktinius einamojo mėnesio geriamojo (šalto) vandens skaitiklių rodmenis galite:
• Internetu – "Vilniaus vandenų" savitarnoje https://savitarna.vv.lt , savitarnos svetainėse www.e.ignitis.lt arba www.vienasaskaita.lt, SEB,
"Swedbank", "Luminor bank", "Šiaulių" ir "Medicinos" bankuose "Įmokos ir mokesčiai" skiltyje arba pasirinkę e. sąskaita su automatiniu
apmokėjimu.
• Grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele – Lietuvos pašto ir "PayPost" skyriuose, "Narvesen" ir "Spaudos" kioskuose, parduotuvių
"Maxima" kasose, "Perlo" terminaluose ir kitose įmokas surenkančiose vietose.
Daugiau apie atsiskaitymo ir rodmenų deklaravimo tvarką ir būdus rasite interneto svetainėje www.vilniausvandenys.lt. Informaciją taip pat
teikiame visą parą veikiančiu klientų aptarnavimo telefonu 1889.
Maloniai kviečiame padėti mums tausoti aplinką. Klientus, kurie gauna popierinius mokėjimo pranešimus, kviečiame juos pakeisti gaunamais
elektroniniu paštu. Tam prašome el. paštu info@vv.lt arba klientų aptarnavimo telefonu 1889 pranešti mums savo elektroninio pašto adresą.
Dėkojame, kad naudojatės mūsų paslaugomis!

