
Datum:

Místo podpisu (název obce):

Čestné prohlášení Ukončení odběru Změna zákazníka na odběrném místě (přepis)

Dodavatel
CENTROPOL ENERGY, a. s. | Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika | IČO: 25458302, DIČ: CZ25458302, vedená u 
rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 1457 | Číslo licence na obchod s elektřinou: 140805731 | Číslo licence na 
obchod s plynem: 241330508 – skupina 24 | Číslo registrace u OTE, a. s.: 283

Já, níže podepsaný(-á) (tj. nový odběratel)

Zákaznické číslo:

Oprávněný zástupce: Funkce opr.
zástupce:

Trvalý pobyt/Sídlo:

Kontaktní telefon: E-mail: 

Prohlašuji na svou čest, že
jsem vlastníkem nemovitosti, ve které se nachází níže uvedené(-á) odběrné místo/odběrná místa, jsem oprávněn využívat tuto nemovitost a 
také odběrné zařízení, které se na této nemovitosti nachází
mám jiný řádný právní důvod užívání odběrného zařízení, jakož i nemovitosti, ve které se náchází níže uvedené(-á) odběrné místo/odběrná 
místa a/nebo mám souhlas vlastníka nemovitosti k uzavření smlouvy o připojení

původní zákazník zemřel, nebo se odstěhoval neznámo kam

původní zákazník zemřel - jsem dědicem po zákazníkovi a souhlasím s vyplacením případného přeplatku panu/paní: (Jméno a příjmení, titul, 
bytem, ulice, č.p./č.o., obec, PSČ, datum narození)

Specifikace odběrného místa 

Adresa odběrného místa: 

Elektřina Zemní plyn

EIC kód:

Číslo plynoměru: 

Stav plynoměru:

EAN kód:

Číslo elektroměru:

Stav elektroměru: VT kWh NT kWh

Původní zákazník

Jméno a příjmení, titul / Název firmy: Datum narození/IČO:

Korespondenční 
adresu ze smlouvy

Jinou
adresu:

Konečné vyúčtování

Konečné vyúčtování zaslat na: 

Případný přeplatek vrátit na: Účet číslo – kód banky: Adresu pro zaslání faktury 
konečného vyúčtování

Jsem si vědom(a) toho, že v případě, že jsem v tomto prohlášení uvedl(a) nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje, jsem povinen/povinna uhradit způsobenou škodu a Obchodník nebo příslušný 
provozovatel distribuční soustavy bude oprávněn k okamžitému odstoupení od smlouvy uzavřené na základě takových údajů a k ukončení dodávky elektřiny a/nebo plynu do výše uvedeného/
uvedených odběrného místa/ odběrných míst.

Podpis zákazníka:

(Titul) Jméno a příjmení/ 
Obchodní firma:

Datum narození/IČO:
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