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Numer klienta - to unikalny numer
identyfikacyjny nadany w systemie
bilingowym.
Numer konta rozliczeniowego – unikalny
numer identyfikujący konto rozliczeniowe
(jest on istotny dla klientów posiadających
kilka punktów poboru paliwa gazowego
rozliczanego w ramach osobnych kont
rozliczeniowych).

6WDZND9$7
>@

.ZRWD9$7
>]á@

:DUWRĞüEUXWWR
>]á@









6

4

1DOHĪQRĞüEUXWWR]DRNUHV
1DOHĪQRĞFZJKDUPRQRJUDPX






=DZDUWHSáDWQRĞFLZRNUHVLH





2GVHWNL



7



1DGSáDW\

9




'R]DSáDW\

7

Wartość usługi – wartość wynikająca ze
zużycia paliwa gazowego w danym okresie
rozliczeniowym.
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Rozliczenie finansowe:

Numer dokumentu – numer faktury.
Za okres – okres rozliczeniowy sprzedaży
paliwa gazowego, którego dotyczy faktura.

Zawarte płatności w okresie - kwota
wpłat klienta wynikająca z harmonogramu
płatności zawierającego się w okresie
rozliczeniowym faktury.
Odsetki - odsetki z tytułu nieterminowych
wpłat należności wynikających z
poprzednich faktur VAT za sprzedaż paliwa
gazowego.
Nadpłaty – wysokośc napłaty, wynikająca
z wyższych wpłat niż te, które wynikały
z poprzednich faktur za paliwo gazowe.
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Do zapłaty – kwota płatności wynikająca
z faktury VAT.
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Opłata abonamentowa – opłata
wynikająca bezpośrednio z Taryfy,
zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki.
Opłata za czynności dodatkowe – opłata
za inne usługi, realizowane w ramach
podpisanej umowy.

Należność brutto za okres – wartość
wynikająca z pozycji nr (6).
Należność w/g harmonogramu – dotyczy
klientów, którzy ze względu na
sześciomiesięczny lub roczny okres
rozliczeniowy u Operatora Systemu
Dystrybucyjnego otrzymują harmonogramy
płatności oparte na szacunkowym zużyciu
energii elektrycznej.

Na numer rachunku – indywidualny
numer konta bankowego, na który należy
dokonać płatności. UWAGA!!! W
przypadku posiadania większej ilości kont
rozliczeniowych prosimy o sprawdzenie,
czy dokonują Państwo przelewu na
prawidłowy rachunek z faktury.
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Pozostałe składniki faktury stanowią opłaty
związane z dystrybucją paliwa gazowego,
opłaty są zgodne z Taryfą Operatora
Systemu Dystrybucji.

Data wystawienia – dzień, w którym
została wystawiona faktura.
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Paliwo gazowe – ilość zużytego paliwa
gazowego we wskazanym okresie
rozliczeniowym (odczyt gazomierza).

Numer Umowy – numer nadany Umowie
Sprzedaży Paliwa Gazowego zawartej
pomiędzy Odbiorcą paliwa gazowego
a Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
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Adres korespondencyjny.
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Odbiorca paliwa gazowego, który
zawarł umowę z Fortum Marketing and
Sales Polska S.A.
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Do zapłaty – kwota płatności wynikająca
z faktury VAT.
Termin płatności – to dzień, do którego
środki powinny zostać zaksięgowane na
koncie Fortum Marketing and Sales Polska
S.A.
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Numer dokumentu – numer faktury VAT za
sprzedaż paliwa gazowego.

12

Rozliczenie – okres rozliczeniowy sprzedaży
paliwa gazowego, którego dotyczy faktura.
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Adres punktu poboru paliwa gazowego.
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Szczegóły rozliczenia zużycia paliwa
gazowego w okresie, którego dotyczy faktura
VAT:
Miejsce poboru paliwa gazowego – pozycja
informująca, którego punktu poboru paliwa
gazowego dotyczy rozliczenie.
Grupa taryfowa – rodzaj taryfy Odbiorcy, po
ktorej jest rozliczany.
Opis – pozycja wskazująca szczegóły danych
rozliczeniowych.
Okres – okres rozliczeniowy sprzedaży
paliwa gazowego.
J.m. – jednostka, w której jest rozliczana
dana pozycja na fakturze.
Cena netto (zł) – cena netto jednej jednostki
danej rozliczeniowej.
Wartość netto (zł) – iloczyn ilości i ceny netto
(zł).
Stawka VAT – zastosowana stawka podatku
VAT.
Brutto – wartość netto z podatkiem VAT.
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Blankiet ułatwiający dokonanie płatności
(dotyczy wpłat za pośrednictwem placówek
bankowych, pocztowych itp.)

