Žádost o ukončení smlouvy
☐ o dodávce plynu ☐ o sdružených službách dodávky plynu
Důvod ukončení smlouvy

☐ ukončení odběru s demontáží měřidla ☐ změna zákazníka v odběrném místě
☐ změna dodavatele
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Dodavatel
Zákazník

Jméno, příjmení, Titul / Obchodní firma *

Datum narození / IČO*

Adresa bydliště / Sídla
Ulice *

Číslo popisné *

Číslo orientační

Obec *

Místní část

PSČ *

Specifikace Odběrného místa (dále jen OM)
EIC
Adresa Odběrného místa

☐

stejná jako adresa bydliště / sídla

Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

Místní část

PSČ

Zákazník si je vědom, že je nezbytné respektovat
lhůty a pravidla platné právní úpravy, smlouvy či
řádu PDS. Z tohoto důvodu může být jím navržený
termín ukončení smlouvy posunut o příslušný počet
dnů.

Datum požadovaného ukončení dodávky plynu
.
.

m3

Stav plynoměru ke dni požadovaného ukončení dodávky
Poznámka
Adresa pro zaslání konečného vyúčtování

☐
☐

stejná jako adresa bydliště / sídla
stejná jako adresa OM

Jméno, příjmení / Obchodní firma*
Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

Místní část

PSČ

Důležitá informace pro zákazníka
Dodavatel 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. Pro převod
odběrného místa na nového zákazníka bez přerušení dodávky elektřiny je nutné společně s žádostí o ukončení smlouvy podat i žádost na
uzavření nových smluv se shodným datem a stavem elektroměru.
Místo│ Datum *

,
Zákazník

.

.
Podpis zákazníka

