
ŽÁDOST O UZAVŘENÍ / ZMĚNU / UKONČENÍ SMLOUVY ENERGO LaR s.r.o.

Javornická 1501

Důvod žádosti (označte křížkem) : Javornická 1501

žádost o uzavření smlouvy o připojení k LDS

žádost o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny

žádost o změnu smlouvy připojení / o sdružených službách dodávky elektřiny ENERGO LaR s.r.o.

změnu distribuční sazby, produktu, hlavního jističe Javornická 1501

změnu fakturačních údajů, frekvence a výše zálohy 516 01 Rychnov nad Kněžnou

změnu ostatních údajů ve smlouvě IČ:    25253191   

žádost o ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny DIČ: CZ25253191

změna odběratele v odběrném místě

1 Zákazník / žadatel :

Jméno a příjmení / Obchodní firma :

V zastoupení, funkce  : 

Datum narození / IČ : DIČ :

Adresa trvalého bydliště / sídla společnosti :

Ulice : Číslo domu (č.p./ orientační) : /

Obec: PSČ :

Adresa pro zasílání korespondence (pokud se liší od adresy trvalého bydliště / sídla společnosti) :

Ulice : Číslo domu (č.p./ orientační) : /

Obec: PSČ :

Kontaktní osoba :

Příjmení, jméno, titul Telefon :

E-mail: Mobil: 

2 Odběrné místo :

EAN : 8591824

Adresa odběrného místa :

Ulice : Číslo domu (č.p./ orientační) : /

Obec: PSČ :

Distribuční území :

ČEZ EON PRE LDS jiné ………………

stávající : stávající : A/ fáze

požadovaná: požadovaná : A/ fáze

Předpokládaná roční spotřeba v odběrném místě :  VT -  MWh NT - MWh

Termín připojení ke dni :  na dobu určitou :

na dobu neurčitou 

3 Fakturační údaje : 

Adresa pro zasílání faktur :

trvalé bydliště / sídlo firmy adresa odběrného místa jiná

korespondenční adresa e-mailem : 

Adresa pro zasílání faktur  (pokud je zaškrtnuta varianta "jiná") :

Ulice : Číslo domu (č.p./ orientační) : /

Obec: PSČ :

@

Klimatizace Ostatní tiskařské stroje

Ostatní spotřebiče

Přímotopné topení Závlahy

Tepelné čerpadlo (příkon pohonu) Záložní zdroj elektřiny

Ohřev vody (TUV) - akumulační Chlazení

Akumulační topení Zasněžování

Osvětlení Pohony, svářečky nad 3,5 KW

Příprava pokrmů - třífaz.přip. Technologické ohřevy

Spotřebiče příkon celkem (kW) Spotřebiče se zpětnými vlivy
příkon celkem 

(kW)

Distribuční 

sazba :

Hodnota   

hl. jističe :

@



Frekvence záloh : měsíčně čtvrtletně jiná : 

Nově požadovaná : měsíčně čtvrtletně jiná : 

Výše zálohy - stávající : Kč požadovaná : Kč 

Číslo banky / kód banky :  /

4 Žádám o změnu ostatních údajů ve smlouvě : 

5 Ukončení smlouvy pro odběrné místo :

EAN : 8591824

Adresa odběrného místa :

Ulice : Číslo domu (č.p./ orientační) : /

Obec: PSČ :

Důvod ukončení smlouvy : změna odběratele v odběrném místě

ukončení dodávky do odběrného místa

změna dodavatele v odběrném místě

Požadovaný termín ukončení smlouvy : Číslo elektroměru : 

Stav elektroměru k termínu změny  :                         VT -  MWh NT - MWh

6 Nový odběratel : 

Jméno a příjmení / Obchodní firma :

V zastoupení, funkce  : 

Datum narození / IČ : DIČ :

Adresa trvalého bydliště / sídla společnosti :

Ulice : Číslo domu (č.p./ orientační) : /

Obec: PSČ :

Adresa pro zasílání korespondence (pokud se liší od adresy trvalého bydliště / sídla společnosti) :

Ulice : Číslo domu (č.p./ orientační) : /

Obec: PSČ :

Kontaktní osoba :

Příjmení, jméno, titul Telefon :

E-mail: Mobil: 

Žadatel / stávající odběratel :

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou správné a pravdivé a že mám příslušná majetkoprávní oprávnění k uvedenému odběrnému místu

V ………………………………………………………………………………………….             Dne ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Nový odběratel ( v případě změny odběratele) :

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou správné a pravdivé a že mám příslušná majetkoprávní oprávnění k uvedenému odběrnému místu

V ………………………………………………………………………………………….             Dne ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

@
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