ŽÁDOST – SMLOUVA
O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY / DOMÁCNOST
Na základě Zákazníkem uvedených údajů v tomto formuláři bude uzavřena nebo změněna smlouva o sdružených službách
dodávky elektřiny /smlouva o dodávce elektřiny mezi Obchodníkem a Zákazníkem (dále jen „Smlouva“) z důvodu:
 nový odběr

obchodník
ČEZ Prodej, s. r. o.

 změna smlouvy

 změna zákazníka v odběrném místě (přepis)

P

Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | IČ: 27232433 | DIČ: CZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 106349 | číslo licence na obchod s elektřinou: 141015905; číslo registrace u OTE: 714 | bankovní spojení
Komerční banka, a.s., č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | cez@cez.cz | www.cez.cz | Zákaznická linka 840 840 840

Zákaznické číslo
zákazník
Jméno, příjmení, TITUL

DATUM NAROZENÍ

adresa místa trvalého POBYTU		
ulice

Č. P. / Č. O.

OBEC

místní část

telefon
ZASÍLACÍ adresa

PSČ

FAX

E-mail

 stejná jako adresa místa trvalého POBYTU

 stejná jako adresa oM (viz níže)

 JINÁ (vyplňte):

Jméno, Příjmení
ulice

Č. P. / Č. O.

OBEC

místní část

Specifikace odběrného místa (dále jen OM) 		

EAN OM

adresa odběrného místa (pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu)

číslo OM

PSČ

ulice

Č. P. / Č. O.

OBEC

místní část

číslo parcelní (u novostavby)

katastrální území (u novostavby)

Patro

Číslo bytu

způsob připojení

 1-fázové

PSČ

Upřesnění místa odběru (garáž, zahrada apod.)
hodnota jističe před elektRoměrem

 3-fázové

A

Produkt, Distribuční sazba (pokud zůstává stávající, nevyplňujte)			
D Standard	D Akumulace 8	D Akumulace 16	D Přímotop	D tepelné čerpadlo	D Víkend
 D01d  D02d
 D25d  D26d
 D35d
 D45d
 D55d  D56d
 D61d
Produktová řada

 Comfort

 Exclusive

 Basic		

 Kvartál

 Měsíc	

 BASIC_SP

způsob provádění plateb a přeplatků
faktury

 Bankovní inkaso

 VLASTNÍ PODNĚT* 		

zálohy

 Bankovní inkaso

 VLASTNÍ PODNĚT*

počáteční výše záloh
Vracení přeplatků

,- Kč/měs.
 Bankovní převod

(* bankovní převod, složenka, Sazka)

 sipo – spojovací číslo:

číslo účtu / kód banky 		
 Poštovní poukázka – (  na adresu místa trvalého pobytu  na zasílací adresu

PožadovanÉ datum zahájení dodávky elektřiny / změny Smlouvy

.

__ __

Stav elektroměru k datu účinnosti nové Smlouvy / změny Smlouvy

. 20__

Smlouva na dobu

 neurčitou

 na adresu OM )

 určitou do:

.

__ __

. 20__

		

Číslo elektroměru 											

Stav VT

			

kWh

Stav NT 				

kWh

DOPLŇKOVÁ UJEDNÁNÍ SMLOUVY – Zákazník požaduje užití:
 Virtuální obchodní kanceláře – VOK (pro využití VOK vyplňte prosím v části „Zákazník“ e-mailovou adresu)
 Zasílání faktur v elektronické podobě – pdf soubor (pro využití elektronické fakturace vyplňte prosím v části „Zákazník“ e-mailovou adresu)
 Produktu Zelená energie
OBECNÉ USTANOVENÍ
Zákazník stvrzuje, že vyplněním tohoto formuláře udělil Obchodníkovi svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle platných právních předpisů a Všeobecných
obchodních podmínek dodávky elektřiny (VOPD), které tvoří přílohu Smlouvy. Podmínkou uzavření Smlouvy při zřízení nového odběrného místa a/nebo v případech,
kdy tak stanoví provozovatel distribuční soustavy (dále jen PDS), je předložení platné revizní zprávy o způsobilosti odběrného místa Obchodníkovi.
POTVRZENÍ O vydání REVIZNÍ ZPRÁVy (pokud není přiložena samostatně)
Podepsaný revizní technik potvrzuje, že odběrné zařízení odpovídá připojovacím podmínkám příslušného PDS a je v souladu s technickými normami a právními předpisy.
Revizní technik / evidenční číslo osvědčení

					

Revizní zpráva ze dne		číslo

datum potvrzení, podpis a razítko

Za zákazníka

Za obchodníka | ČEZ Prodej, s. r. o.

Jméno a příjmení, funkce

Jméno a příjmení, funkce

datum a místo

skupina Čez

podpis

datum a místo

podpis

Zákaznická linka 840 840 840

www.cez.cz

