ŽÁDOST – O ZMĚNU SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY/O
DODÁVCE ELEKTŘINY (dále jen „Žádost“)
Uvedené údaje od odběratele budou použity na změnu stávající smlouvy mezi společností
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. (dále jen „CB“) a odběratelem (dále jen Odběratel“)
Odběratel
Příjmení, Jméno, Titul/Obchodní firma:……………………………………………………… Číslo smlouvy CB:………………………………...
Datum narození/IČO:……………………. Telefon (nutné pro případné nesrovnalosti v žádosti):…………..……………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (DÁLE JEN „OM“)
EAN: 85918240…………………………… Adresa OM:…………………………………………………………………………………………….....
ODBĚRATEL ŽÁDÁ O ZMĚNU SMLOUVY V OM Z TĚCHTO DŮVODŮ:
ZMĚNA JMÉNA/NÁZVU (nutné doložení dokladu o změně jména/názvu)
Nové jméno:…………………………………………….. Název firmy:…………………………………………………………………………………
ZMĚNA ADRESY
změna korespondenční adresy

změna trvalé adresy

změna adresy OM

Nová adresa:
Obec:……………………………………………………………………………….. Ulice:………………..……………………. ………………………
Číslo pop. / orient.:………………………………………………….PSČ:………………………………………………………………………………
ZMĚNA PLATEBNÍCH PODMÍNEK
SIPO (jen zálohy)

Bankovní inkaso

Bankovní převod

SIPO (spojové číslo):……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Číslo bankovního účtu:……………………………………………………………………………………………………………………………………
ZMĚNA VÝŠE ZÁLOHY
Periodicita:

měsíčně

čtvrtletně

Nová výše zálohy:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Důvod:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ZMĚNA TECHNICKÝCH ÚDAJŮ
Změna způsobu připojení - požadovaný způsob připojení:

1 - fázové

3 - fázové

Zákazník musí přiložit jako přílohu této Žádosti: Smlouvu o připojení, Doklad o zaplacení poplatku za rezervovaný příkon a Revizní zprávu.

Snížení hodnoty hlavního jističe - požadovaná hodnota hlavního jističe před elektroměrem: …………..A
Zákazník musí přiložit jako přílohu této Žádosti Smlouvu o připojení nebo Žádost o Smlouvu o připojení spolu s revizní zprávou.

Zvýšení hodnoty hlavního jističe - požadovaná hodnota hlavního jističe před elektroměrem: ………….A
Zákazník musí přiložit jako přílohu této Žádosti: Smlouvu o připojení, Doklad o zaplacení poplatku za rezervovaný příkon a Revizní zprávu.

Změna distribuční sazby
Požadovaná
D01d
D02d
distribuční
C01d
C02d
sazba
C03d

D25d
D27d
C25d
C27d

D26d
C26d

D35d
C35d

D45d
C45d
C46d

D56d
C55d

D57d
C56d

D61d
C62d

Zákazník musí přiložit jako přílohu této Žádosti: Smlouvu o připojení a Revizní zprávu - nepředkládá se u změny mezi D01d a D02d/C01d-C02d-C03d

Hodnoty elektroměru ke dni požadované změny mezi D01d a D02d/C01d-C02d-C03d:
Číslo elektroměru: ………………….………………….……. Fakturovat dle těchto odečtených hodnot: VT……………………………….. kWh
JINÝ POŽADAVEK

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Zákazník souhlasí s tím a bere na vědomí, že CB tuto Žádost vyřídí v souladu s uzavřenou smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky
elektřiny (VOPE) a platnou legislativou. Jestliže bude Žádost obsahovat neúplné či chybné údaje nebo bude Žádost bez požadovaných přiložených
dokladů, nemusí CB Žádost vyřídit. Za uvedení správných a úplných údajů v Žádosti odpovídá Odběratel. CB neodpovídá za škody vzniklé případnou
nesprávností nebo neúplností uvedených údajů.

V ……………………….., dne ……………..

…………………………………………………..
Za odběratele / podpis, razítko

CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 61715
Sídlo: Václavské náměstí 846/1, 110 00, Praha - Nové Město, IČ: 25692917, DIČ: CZ25692917

