ŽÁDOST O UKONČENÍ SMLOUVY A
PLNÁ MOC K UKONČENÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ
TISK

VYMAZAT

stávající zákazník (dále jako „zákazník“ nebo „zmocnitel“) požaduje ukončit smlouvu upravující sdružené služby dodávky elektřiny/zemního
plynu (dále jen „Produkt“) do níže uvedeného odběrného místa/uvedených odběrných míst (dále jednotlivě i společně jako „OM“; dále jen
„Smlouva“) uzavřené se společností CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jako „dodavatel“ nebo „zmocněnec“).

ukončení odběru na OM s demontáží elektroměru/plynoměru (zmocnitel tímto zmocňuje zmocněnce k tomu, aby zmocnitele v rozsahu níže uvedených OM zastupoval při ukončení smlouvy o
připojení s příslušným provozovatelem distribuční soustavy)1)
Požadovaný termín demontáže: ................................................................................................................
(Vyplňujte jen v případě, že se jedná o termín budoucí (např. měsíc po zaslání této žádosti))

změna zákazníka na OM (zmocnitel tímto zmocňuje zmocněnce k tomu, aby zmocnitele v rozsahu níže uvedených OM zastupoval při ukončení smlouvy o připojení s příslušným provozovatelem
distribuční soustavy)2)
změna dodavatele (zákazník může změnit dodavatele elektřiny pouze v souladu s vyhláškou č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou nebo dodavatele zemního plynu v souladu s
vyhláškou č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem a dále v souladu s uzavřenou Smlouvou a Obchodními podmínkami dodávky Produktu)

Zákazník:
Jméno a příjmení, titul / Název firmy:
Odpovědný zástupce:

Funkce odpovědného zástupce:

Datum narození / IČ:

Telefon:

Zákaznické číslo:

E-mail:

Adresa pro zaslání konečného vyúčtování:
(bez uvedení adresy pro konečné vyúčtování nebude Žádost o ukončení akceptována)

Číslo
popisné:

Ulice:

Číslo
orientační:

Obec:

PSČ:

OM:
Číslo
popisné:

Ulice:

Číslo
orientační:

Obec:

PSČ:

Elektřina:
EAN (elektřina):

Zemní plyn:
EIC (plyn):

Číslo elektroměru

Číslo plynoměru:

Stav elektroměru:
vysoký tarif (VT) kWh:

Stav plynoměru:

nízký tarif (NT) kWh:
Pozn.: Konečný stav elektroměru/plynoměru je nutný v případě změny zákazníka v OM a změny dodavatele. Při demontáži elektroměru/plynoměru bude fakturován skutečný stav v den demontáže.

Nový zákazník v případě změny zákazníka na OM:
Jméno a příjmení, titul / Název firmy:
Odpovědný zástupce:

Funkce odpovědného zástupce:

Datum narození / IČ:

Telefon:

Zákaznické číslo:

E-mail:

Adresa trvalého pobytu / sídla společnosti:
Číslo
popisné:

Ulice:

Číslo
orientační:

Obec:

PSČ:

1)

V případě demontáže elektroměru/plynoměru musí zákazník umožnit příslušnému provozovateli distribuční soustavy přístup k elektroměru/plynoměru. Platnost Smlouvy končí provedením demontáže
elektroměru/plynoměru.

2)

Smlouvu je možné ukončit dohodou bez smluvní pokuty pouze v případě, že (i) zákazník uzavře s Dodavatelem Smlouvu na novém/jiném OM, (ii) zákazník zajistí, aby k předmětnému OM byla novým
odběratelem uzavřena s Dodavatelem Smlouva nebo (iii) bude Dodavateli doručena kopie úmrtního listu zákazníka;

Podpis zákazníka:

ZÁKAZNÍK:
Datum:

.

.

Místo podpisu:
(název obce)

CENTROPOL ENERGY, a.s. ■ Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem ■ tel.: +420 478 575 555 / fax: +420 475 210 080 ■ e-mail: obchod@centropol.cz /
www.centropol.cz IČ: 25458302 / DIČ: CZ25458302 ■ Společnost vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 1457 ■ Číslo licence na obchod s
elektřinou: 140805731 - skupina 14 / Číslo licence na obchod s plynem: 241330508 – skupina 24 / Číslo registrace u OTE, a.s. (ID RÚT): 283 ■ Certifikace ISO:9001

