ŽÁDOST O UKONČENÍ SMLOUVY
 na dodávku elektřiny

 o sdružených službách dodávky

důvod ukončení smlouvy
 ukončení odběru  změna obchodníka  změna zákazníkA V Odběrném Místě
uveďte prosím údaje nového zákazníka do poznámky

obchodník
ČEZ Prodej, s. r. o.

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 | 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 / obchodní firma

datum narození / IČ

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI / MÍSTA PODNIKÁNÍ
ulice

Č. P. / Č. O.

obec

místní část

telefon

mobil

PSČ

E-mail / FAX

Uveďte prosím váš kontaktní telefon pro případ nutnosti doplnění údajů pro zpracování vaší žádosti.
Specifikace odběrného místa (dále jen OM)
číslo oM

EAN oM

adresa oM (pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu / sídla společnosti / místa podnikání)
ulice

Č. P. / Č. O.

obec

místní část

PSČ

datum požadovaného ukončení dodávky elektřiny

. . 

Nebude-li s Obchodníkem datum dohodnuto, bude smlouva ukončena uplynutím výpovědní lhůty 3 měsíce,
počínající prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi Obchodníkovi.

stav ELEKTROMĚRU ke dni POŽADOVANÉHO UKONČENÍ DODÁVKY VT

kWh

NT

kWh

číslo elektroměru
odběrné místo je přístupné Z VEŘEJNÉHO MÍSTA pro provedení konečného odečtu ELEKTROMĚRU

 ano

 NE  

V PŘÍPADĚ NEDOSTUPNOSTI OM UVEĎTE PROSÍM KONTAKTNÍ TELEFON
poznámka

nový zákazník v OM: Jméno, příjmení

Telefon / Mobil

Adresa pro zaslání konečného vyúčtování
 STEJNÁ JAKO ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI  STEJNÁ JAKO ADRESA OM

 JINÁ (vyplňte)

Jméno, Příjmení / OBCHODNÍ FIRMA
ulice

Č. P. / Č. O.

obec

místní část

PSČ

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA
Obchodník upozorňuje Zákazníka na povinnost umožnit přístup k měřicímu zařízení k provedení odečtu a jeho demontáže. V případě, že nebude splněna
výše uvedená povinnost, bude smlouva ukončena ke dni, kdy bude proveden odhad stavu měřicího zařízení a dále může být odběr elektřiny posuzován
jako neoprávněný do doby umožnění přístupu k měřicímu zařízení za účelem jeho řádného odečtu a demontáže.
Za zákazníka

Za obchodníka | ČEZ Prodej, s. r. o. | PŘEVZAL (na základě plné moci)

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

datum a místo

skupina Čez

podpis (razítko)

datum a místo

podpis

Zákaznická linka 840 840 840

www.cez.cz

