ŽÁDOST O UKONČENÍ SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH
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

Ukončení odběru s demontáží

Změna dodavatele - výpověď smlouvy

Přepis na jiného zákazníka

Zákazník / Oprávněná osoba
Firma

Jméno,příjmení

zastoupena

Datum narození

.

.

IČ
Telefon

Email

Specifikace odběrného místa
EAN / EIC

Distribuční sazba (elektřina)

Způsob měření

B

C

Plánovaná roční spotřeba

MWh

Zp. Připojení (ele)

1 fázově

3 fázově

Hodnota jističe (elektřina)

A

Adresa odběrného místa, pokud je jiná než adresa trvalého bydliště / sídla společnosti
Ulice

Č.p./Č.o.

Město / Obec

Místní část

/

PSČ

Detaily ukončení
Požadované datum ukončení Smlouvy
Nebude-li s Dodavatelem domluveno jinak, bude Smlouva ukončena uplynutím sjednané výpovědní lhůty, jejíž počátek začíná prvním dnem následujícího
měsíce, než ve kterém byla žádost potvrzena oběmi smluvními stranami.
Odběrné místo je přístupné z veřejného místa (pro případ ukončení demontáží)

ANO

NE

Detaily ukončení - Přepis odběrného místa na jiného zákazníka
Změna zákazníka bez změny dodavatele

Změna zákazníka se změnou dodavatle

Kontakt na nového zákazníka:
Jméno a příjmení, název:
Telefon:

Email:

Pro převod odběrného místa na nového zákazníka bez přerušení dodávky energií (přepis bez změny dodavatele), je nutné společně s Žádostí o ukončení
smlouvy poslat i nově podepsané Smlouvy se shodným datem uzavření, jako je datum požadované výpovědi. Pokud tyto Smlouvy o sdružených službách
nebudou doručeny, může dojít k neoprávněnému odběru na výše uvedeném odběrném místě. Výše uvedený zákazník si je vědom, že je nezbytné
respektovat zákonné lhůty a pravidla platného řádu PDS. Proto může být Vámi navržený termín posunut dle Platné smlouvy, nebo dle lhůt uvedených v
řádu příslušného PDS.

Zvláštní ujednání

Závěrečné informace:
Podepsanou a řádně vyplněnou žádost nám zašlete ve 2 vyhotoveních, kde Vám bude 1 vráceno zpět potvrzené z naší strany. V případě chybějících a
nesprávných údajů bude tato žádost neplatná a neúčinná. Důvod zamítnutí výpovědi může být zákazníkovi zaslán na jím uvedený kontakt.

Zákazník
Datum

Dodavatel - Energie Pro s.r.o.
Místo

Podpis Zákazníka

Datum

Místo

Podpis Dodavatele

