F4426_2015
A Obchodník

Žádost o ukončení smlouvy
o dodávce elektřiny

o distribuci elektřiny

o připojení

Číslo smlouvy:

B Zákazník
Firma -Název
(Příjmení,
jméno,tit)

Sídlo:

Strakonická 174
261 01 Příbram V

Sídlo-adresa
zapsaná v rejstříku Městského (trvalý pobyt

soudu v Praze, odd.B, vložka
3395
IČO: 61672637
DIČ: CZ61672637

Místní část

Obec

IČO

Telefon

Č.p.

Ulice

Mobil

PSČ

Číslo zákazníka

Email

C Odběrné místo (OM)
Adresa
odběrného
místa
Číslo OM

Předměte podnikání:
distribuce elektřiny
lic.č.120101103,

Místní část

Obec

Číslo elektroměru

EAN

Ulice

Č.p.

PSČ

Stav VT

Stav NT

D Důvod ukončení smlouvy

obchod s elektřinou
lic.č.1140705612

ukončení odběru

změna obchodníka

změna zákazníka v OM

Datum požadovaného ukončení dodávky elektřiny nebo převodu odběrného místa:
(navržený termín může být posunut v souladu s

Obchodní kancelář:
Příbram
Strakonická 174
261 01 Příbram V-Zdaboř
Tel.: 318429121, 318429123
Fax.: 318625752
E mail: ajanecek@elpropb.cz

Odběrné místo je přístupné pro provedení konečného odečtu

ANO

NE

V případě nepřístupnosti uveďte telefonní číslo, na kterém bude možno
sjednat zpřístupnění odběrného místa pro provedení konečného odečtu:

Poznámka: Nový zákazník v OM
Firma –Název (Příjmení, jméno,tit)

Stráž pod Ralskem,
427 21 Stráž p.Ral., Mírová 320
Tel.: 487844378
Fax.: 487851191
E mail: slipka@elprostr.cz

Telefon

Mobil

E Adresa pro zaslání konečného vyúčtování (vyplňte, je-li jiná než dosavadní adresa pro zasílání faktur)
Obec

Místní část

Č.p.

Ulice

PSČ

F
Poučení zákazníka
Dodavatel, v souvislosti s právními úkony odběratele směřujícími k zániku smluvního vztahu na dodávku elektřiny, upozorňuje tímto na
splnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, smluvních ujednání a obchodních podmínek dodávky elektřiny. Zejména
upozorňuje na povinnost Zákazníka umožnit Dodavateli přístup k měřícímu zařízení k provedení odečtu a jeho demontáže. Pokud bude
požadován převod odběrného místa na jiného Zákazníka bez přerušení dodávky elektřiny, musí být současně s touto Výpovědí podána i Žádost
nového zákazníka. V obou dokumentech musí být jak pro ukončení dodávky, tak zahájení dodávky vyplněno stejné datum a stejné stavy
číselníku-ů elektroměru. Pokud není splněna některá z uvedených podmínek, bude dodávka elektřiny ukončena.
Dodávka elektřiny bude ukončena provedením odečtu, který zajišťuje PLDS podle zvláštního právního předpisu. V případě převodu odběrného
místa jinému Zákazníkovi bude dodávka elektřiny ukončena k požadovanému datu a stavům elektroměru, které zákazník uvede v části C.
Za ELPRO-DELICIA, a.s. řádně vyplněnou žádost převzal:

Za Zákazníka:
……...……………………………………….

……...……………………………………….
Jméno a Příjmení, funkce

Jméno a Příjmení, funkce
V ……….………

V ……….………

dne…………..….

dne…………..….
…………………………………………..
Razítko a podpis

…………………………………………..
Razítko a podpis

Uznání dluhu/závazku:
Výše uvedený zákazník prohlašuje, že ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku uznává co do důvodu a výše svůj dluh/závazek
vůči uvedenému obchodníkovi z titulu nezaplacené ceny za dodanou a odebranou elektřinu a související služby podle Smlouvy na dodávku
elektřiny/ Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/Smlouvy o distribuci elektřiny ze sítí PLDS ELPRO-DELICIA, a.s. do
uvedeného odběrného místa. Zákazník se zavazuje dluh/závazek uhradit včetně případného dluhu/závazku z konečného vyúčtování dodané
elektřiny a poskytnutých služeb do uvedeného odběrného místa, a to v plné výši.
V ……….………

dne…………..….

Údaje o vyřízení žádosti:
Smlouva ukončena ke dni:

Demontáž měřidel provedena dne:

…………………………………………..
Podpis zákazníka
Odběr převeden ke dni:

Podpis dodavatele

