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ŽÁDOST O ZMĚNU ZÁKAZNÍKA - ELEKTŘINA (PŘEPIS)

DODAVATEL

Titul, jméno, příjmení / firma: Datum narození / IČ:

Datum narození / IČ:

Adresa odběrného místa:

Distribuční sazba: Hodnota hlavního jističe:

Odečet elektroměru - vysoký tarif: Odečet elektroměru - nízký tarif:

Kód EAN: Stávající dodavatel elektřiny:

POPIS ODBĚRNÉHO MÍSTA

Zákazník žádá o ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny k nejbližšímu možnému datu, kdy budou splněny veškeré podmínky pro ukončení smlouvy se 
stávajícím dodavatelem. Do uzavření smlouvy s novým zákazníkem zůstává v planosti vaše smlouva. Zákazník prohlašuje, že souhlasí se stavem elektroměru a zavazuje se 
uhradit případný doplatek konečného vyúčtování za elektřinu.

STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍK

Bytem / sídlem:

Telefon: E-mail:

Telefon:Osoba oprávněná jednat za zákazníka:

Ukončovací fakturu si přeji zaslat na jméno a adresu:

V případě přeplatku si přeji jeho zaslání na číslo účtu:

Žádám o uzavření smlouvy na elektřinu: domácnost podnikatel

NOVÝ ZÁKAZNÍK

Bytem / sídlem:

Trvalá adresa:

Telefon: E-mail:

Vztah k nemovitosti: vlastník

Využití odběrného místa (rodinný dům, byt, kancelář, apod.): Roční spotřeba v MWh:

CHARAKTER ODBĚRU

Titul, jméno, příjmení / firma:

nájemce / podnájemce Jméno a příjmení vlastníka nemovitosti:

PLATBA ZÁLOH A FAKTUR

Způsob úhrady záloh: inkaso SIPO bankovní převod

Způsob úhrady faktur: složenka příkazem k úhradě Číslo účtu / kód banky:

Cyklus a výše záloh: měsíční čtvrtletní pololetní Požadovaná výše záloh:
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Číslo účtu:



V Dne

Podpis nového zákazníka

Nový zákazník souhlasí se stavem elektroměru k datu uvedeném v této žádosti v kolonce „Odečet elektroměru“. Zákazník potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v 
žádosti. Zároveň prohlašuje, že má souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k připojení výše uvedeného odběrného místa k distribuční soustavě. Do uzavření nové smlouvy 
zůstává v platnosti smlouva současného zákazníka.

PROHLÁŠENÍ NOVÉHO ZÁKAZNÍKA
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