Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách - změna údajů
zákazníka

Elektřina + Zemní plyn

Obchodník: Energie Pro s.r.o., U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8, tel: 605 929 229; IČ: 247 01 921, DIČ: CZ247 01 921, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 167256, č. licence pro obchod s elektřinou č. 141225190 a zemním plynem č. 241225191

Číslo smlouvy

Jméno a příjmení / Název společnosti

Číslo dodatku

Datum narození / IČ

Změna příjmení / názvu společnosti (nutné doložit dalším dokladem)*:
Původní - příjmení / název

Nové - příjmení / název
* V případě změny jména nutné doložit kopii občanského průkazu / oddaciho listu; V případě změny názvu společnosti nutné doložit kopii
živnostenského listu (pokud není změna viditelná v živnostenském rejstříku)

Změna adresy trvalého bydliště / sídla společnosti / korespondenční adresy:
Typ změny:

Změna trvalé adresy / adresy sídla*

Změna korespondenční adresy

Původní adresa:

Nová adresa:
*V případě změny adresy trvalého bydliště je nutné doložit kopii občanského průkazu; V případě změny sídla je nutné doložit kopii
živnostenského listu (pokud není změna viditelná v živnostenském rejstříku)

Změna kontaktních údajů (email + telefon):
Původní tel. číslo:

Změna telefonního čísla:

Nové tel. číslo:

Původní email:

Nový email:

Změna čísla účtu:

Původní číslo účtu:

Nové číslo účtu:

Změna číslo SIPO:

Původní č. SIPO:

Nové č. SIPO:

Původní záloha:

Nová záloha:

Změna emailové adresy:

Změna fakturačních údajů:

(spojovací číslo)

Změna výše zálohy:

Četnost:

Čtvrtletní zálohy

Měsíční zálohy

Změna produktové řady:
Změna produktové řady:

Původ. prod. řada:
Nová prod. řada:

Doplňující informace ke změně:
Smluvní strany uzavírají dodatek ke Smlouvě o sdružených službách elektřiny a zemního plynu (viz číslo smlouvy), kde se domluvili na výše uvedených
změnách, na základě Zákazníkem uvedených údajů a doložených podkladů (je-li nutné). Ostatní ujednání Smlouvy, VOP nebo jiných jejich příloh zůstavají tímto
dodatkem nedotčena. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, kdy každá ze stran obdrží jeden dodatek. Veškeré změny jsou účinné od data podpisu obou
smluvních stran. Zákazník čestně prohlašuje, že veškeré údaje o změně poskytnul pravdivě, bez nátlaku a rozumí provedným změnám, i výše uvedeným
podmínkám a toto stvrzuje svým podpisem.

Zákazník

Dodavatel - Energie Pro s.r.o.
Praha

Datum

Místo

Podpis Zákazníka

Datum

Místo

Podpis Dodavatele

