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Žádost – smlouva
o sdružených službách dodávky elektřiny
Na základě zákazníkem uvedených údajů v tomto formuláři bude uzavřena nebo změněna smlouva o sdružených službách dodávka elektřiny (ev.
smlouva o dodávce elektřiny) mezi Obchodníkem a Zákazníkem (dále jen „Smlouva“) z důvodu1):
zřízení nového odběru
změna smlouvy
změna zákazníka v OM (přepis)
krátkodobé připojení

Obchodník:
ELPRO – DELICIA, a.s., se sídlem 261 01 Příbram V – Zdaboř, Strakonická 174, IČ 61672637, DIČ CZ61672637, zapsaný v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, licence na obchod s elektřinou č. 140705612, registrační číslo u OTE: 180,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.účtu/kód banky: 520897309/0800
elpro@elpropb.cz, www.elpro-delicia.cz , tel.318429111
Obchodní kancelář Stráž pod R.: 471 27 Stráž pod Ralskem, Mírová 320, slipka@elprostr.cz, tel. 487844378
Obchodní kancelář Příbram: 261 01 Příbram V – Zdaboř, Strakonická 174, ajanecek@elpropb.cz, tel. 6184229121

Zákazník:
Obchodní firma:
(Jméno, příjmení, název)

Právní forma:
(Datum nar.: )
Zákaznické číslo 2):

Zapsaná v OR/ŽR
vedeném:
Obec:
Sídlo:

Kraj:

(Místo
podnikání:)

Telefon:

PSČ:

Ulice, č.p.:
Stát:

Fax:

IČ:

Mobil:

E-mail:

DIČ:

Jméno:

Příjmení:

Datová schránka:
Datum nar.:

Jméno:

Příjmení:

Datum nar.:

Statutární
orgán:
Bydliště:
(Fyz.osoba)

PSČ:

Obec:

Osoba
Jméno:
oprávněná
pro technická Telefon:
jednání:
Adresa pro
zasílání:

Příjmení:

Ulice, č.p.:
PSČ:

Obec:

Fax:

Jméno:

Ulice, č.p.:

Mobil:

E-mail:

Příjmení:
PSČ:

Obec:

Telefon:

Ulice, č.p.:

Ulice, č.p.:

PSČ:

Č.parcely a kat.území (u novostavby):

Upřesnění charakteru odběru:

Číslo elektroměru 2):

Způsob připojení1):

1-fázové

Produkt, distribuční sazba
Standard
C01d

C03d

Hodnota jističe před elektroměrem:

3-fázové

A

1)

Akumulace 8
C02d

Číslo OM 2):
EAN 2):

Odběrné místo je ve vlastnictví
Obec:

Stát:

Kraj:

Specifikace odběrného místa (dále jen OM)
Název odběrného (předávacího) místa:

Stát:

Kraj:

C25d

C26d

Akumulace 16
C35d

Přímotop3)
C45d

Tepel.čerpadlo
C55d

Veř. osvětlení

C56d

C62d

Cena a platební podmínky a datum zahájení dodávky
Cena elektřiny je pro sjednaný „Produkt“ dána aktuálně platným ceníkem Obchodníka.
Výše záloh bude stanovena Platebním kalendářem v souladu s platnými Obchodními podmínkami.
Platby jsou prováděny z vlastního podnětu z bankovního účtu Zákazníka na účet Obchodníka.
Bankovní spojení Zákazníka – banka a číslo účtu/kód banky:
Požadované datum zahájení dodávky
Smlouva na dobu1):
elektřiny / změny Smlouvy:
Stav elektroměru k datu účinnosti nové Smlouvy / změny Smlouvy
Číslo elektroměru:

Stav VT

neurčitou

kWh Stav NT

určitou do:

kWh

Obecné ustanovení
Zákazník stvrzuje, že vyplněním tohoto formuláře udělil obchodníkovi svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle platných právních předpisů
Obchodních podmínek dodávky elektřiny, které tvoří přílohu Smlouvy. Podmínkou uzavření smlouvy při zřízení nového odběrného místa a / nebo
v případech, kdy tak stanoví Provozovatel lokální distribuční soustavy (PLDS), je předložení platné revizní zprávy o způsobilosti odběrného místa
Obchodníkovi.
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Prohlášení zákazníka
Zákazník potvrzuje, že odběrné elektrické zařízení vyhovuje technickým normám i bezpečnostním a protipožárním předpisům.
Prohlašuje, že elektrické zařízení je (bude) provozováno v souladu s technickými normami a právními předpisy na úseku bezpečnosti
práce.
Zákazník předkládá revizní zprávu, ve které revizní technik stvrzuje, že odběrné zařízení odpovídá připojovacím podmínkám PLDS a
je v souladu s technickými normami a právními předpisy:
Číslo RZ:
ze dne:
revizní technik:
ev.č.osvědčení:

Doplňující poznámky Zákazníka:

Vysvětlivky:
1) Hodící se označte křížkem.
2) Pokud již jste naším zákazníkem, doplňte údaje podle faktury.
3) Přímotopným topením jsou míněny zejména tyto spotřebiče: elektrokotle, přímotopné el. panely, dotop tepelného čerpadla.

Povinné přílohy:
Výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo jiný doklad
Doklad o vlastnickém právu nebo jiném právu k odběrnému místu
Revizní zpráva, ve které revizní technik stvrzuje
Obchodník je oprávněn od Zákazníka požadovat doplnění žádosti.

Prohlášení Zákazníka:
Zákazník prohlašuje, že všechny údaje v této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé, a že je si vědom všech důsledků,
pokud by toto prohlášení bylo nesprávné nebo nepravdivé.
Za zákazníka (oprávněný zástupce):
V

dne:

……………………………………………..
Jméno, Příjmení, Funkce
Žádost převzal dne: Jméno, Příjmení a funkce zástupce Obchodníka:

……………………………………………..
Podpis a razítko:
Podpis a razítko:

