
 
  

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA UŽ ELEKTROS ENERGIJĄ

Serijos Nr.INI047083 Išrašymo data 2022-02-28 Laikotarpis 2022-02

  
  

LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA
 
Registracijos adresas 

 

Vokiečių g. 4/2, 01130 Vilnius

Kliento kodas  11722
Sutarties numeris 1877-2019 2019-07-30
Įmonės kodas  191589837
PVM mok. kodas LT915898314

   
Likutis 2022-01-31 3337,68 €
Jūs sumokėjote per 2022-02 3337,68 €
Už 2022-02 laikotarpį priskaičiuota 2359,91 €

Mokėtina suma 2359,91 € 

 Už 2022-02 laikotarpį priskaičiuota

Prekė / paslauga
Matavimo
vienetas

Kiekis Vieneto
kaina, €

Suma, €

ELEKTROS ENERGIJA 1950,34

  Lanksti kaina kWh 17214 0,112300 1933,13

  Fiksuota tiekimo marža kWh 17214 0,001000 17,21

Sąskaitą prašome apmokėti iki: 2022-03-21 Suma Be PVM, € 1950,34

Dėkojame, kad atsiskaitote laiku. PVM Suma 21% 409,57

Nustatytu terminu nesumokėjus, bus skaičiuojami delspinigiai. Iš viso, € 2359,91
  Atsiskaityti galite mokėdami į šias sąskaitas:

  AB SEB bankas
Luminor Bank, AB

LT447044060007993076
LT772140030003429927

  „Swedbank“, AB LT79730001009728982

Praėjusiais kalendoriniais metais 34,76 proc. viso bendro UAB “Ignitis” patiekto elektros energijos kiekio sudarė atsinaujinančių išteklių elektros energija, iš kurios:
vėjo – 14,97 proc., hidroenergija – 12,23 proc., geoterminė – 4,20 proc., biomasės ir biodujų – 2,94 proc., saulės – 0,42 proc., atliekų deginimo – 0 proc. Likusi elektros
energijos dalis buvo įsigyta elektros energijos biržoje ir jos gamybai sunaudoti kuro ištekliai nėra žinomi. Kai atsinaujinančių išteklių elektros energija įsigyjama pagal
sutartį, konkreti atsinaujinančių išteklių elektros energijos dalis yra nurodoma sutartyje.

Kontaktai:
 +370 5 276 76 76
 verslas@ignitis.lt
 e.ignitis.lt; www.ignitis.lt

Efektyvus energijos vartojimas – viena svarbiausių sričių siekiant sumažinti poveikį klimato kaitai,
todėl skatiname efektyvinti naudojamos energijos panaudojimą, pavyzdžiui, įsigyti energiją
tausojančius prietaisus (aukštesnės energijos klasės). Daugiau apie energijos vartojimo
efektyvumo didinimo galimybes ieškokite čia:
1. https://enmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-3/energijos-vartojimo-efektyvumas;
2. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency;

UAB „Ignitis“ Korespondencijos adresas
(buveinė) Laisvės pr. 10,

LT-04215 Vilnius

Įmonės kodas 303383884 PVM mokėtojo kodas LT100008860617
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