ŽÁDOST O UKONÈENÍ SMLOUVY A PLNÁ MOC K UKONÈENÍ SMLOUVY O PØIPOJENÍ
TISK

stávající zákazník (dále jako „zákazník“ nebo „zmocnitel“) požaduje ukonèit smlouvu upravující sdružené
služby dodávky elektøiny/zemního plynu (dále jen „Produkt“) do níže uvedeného odbìrného místa/uvedených
odbìrných míst (dále jednotlivì i spoleènì jako „OM“; dále jen „Smlouva“) uzavøené se spoleèností
CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jako „dodavatel“ nebo „zmocnìnec“).

VYMAZAT

Dùvod ukonèení Smlouvy:
ukonèení odbìru na OM s demontáží elektromìru/plynomìru (zmocnitel tímto zmocòuje zmocnìnce k tomu, aby zmocnitele v rozsahu níže
uvedených OM zastupoval pøi ukonèení smlouvy o pøipojení s pøíslušným provozovatelem distribuèní soustavy)1)
zmìna zákazníka na OM (zmocnitel tímto zmocòuje zmocnìnce k tomu, aby zmocnitele v rozsahu níže uvedených OM zastupoval pøi ukonèení
smlouvy o pøipojení s pøíslušným provozovatelem distribuèní soustavy)2)
zmìna dodavatele (zákazník mùže zmìnit dodavatele elektøiny pouze v souladu s vyhláškou è. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektøinou nebo
dodavatele zemního plynu v souladu s vyhláškou è. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem a dále v souladu s uzavøenou Smlouvou a Obchodními
podmínkami dodávky Produktu)
Zákazník:
Datum narození / IÈ:

Jméno a pøíjmení, titul / Název firmy:

Funkce odpovìdného zástupce:

Odpovìdný zástupce:
Zákaznické èíslo:

Telefon:

Adresa pro zaslání koneèného vyúètování
(bez uvedení adresy pro koneèné vyúètování nebude Žádost o ukonèení akceptována!)
Ulice:

Èíslo popisné :

Èíslo orientaèní:

Obec:

Místní èást:

PSÈ:

Ulice:

Èíslo popisné :

Èíslo orientaèní:

Obec:

Místní èást:

PSÈ:

OM:

EAN:

Stav elektromìru VT - vysoký tarif [kWh]:
Stav elektromìru NT - nízký tarif [kWh]:

Èíslo elektromìru:

EIC :

Stav plynomìru [m3]:

Èíslo plynomìru:
Pozn.: Koneèný stav elektromìru/plynomìru je nutný v pøípadì zmìny zákazníka v OM a zmìny dodavatele. Pøi demontáži elektromìru/plynomìru bude
fakturován skuteèný stav v den demontáže.
Nový zákazník v pøípadì zmìny zákazníka na OM:
Datum narození / IÈ:

Jméno a pøíjmení, titul / Název firmy:

Funkce odpovìdného zástupce:

Odpovìdný zástupce:
Telefon:
Adresa trvalého pobytu / sídla spoleènosti:
Ulice:

Èíslo popisné :

Èíslo orientaèní:

Obec:

Místní èást:

PSÈ:

V pøípadì demontáže elektromìru/plynomìru musí zákazník umožnit pøíslušnému provozovateli distribuèní soustavy pøístup k elektromìru/plynomìru.
Platnost Smlouvy konèí provedením demontáže elektromìru/plynomìru.
1)

Smlouvu je možné ukonèit dohodou bez smluvní pokuty pouze v pøípadì, že (i) zákazník uzavøe s Dodavatelem Smlouvu na novém/jiném OM, (ii) zákazník
zajistí, aby k pøedmìtnému OM byla novým odbìratelem uzavøena s Dodavatelem Smlouva nebo (iii) bude Dodavateli doruèena kopie úmrtního listu zákazníka;
2)

V:

Dne:

Podpis stávajícího zákazníka:

DODAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO ROZHODNOUT O AKCEPTACI TOHOTO DOKLADU.
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