Žádost o ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
Důvod žádosti:
ukončení odběru s demontáží elektroměru
změna odběratele v odběrném místě s převodem na nového odběratele (přepis)
změna dodavatele1)
změna odběratele v odběrném místě
Odběratel

Zákaznické číslo: …………….………………..

Příjmení, Jméno, Titul/Obchodní firma:……………………………………………………… Datum narození/IČ:………………..….…………….
Zastoupen: ……………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
Adresa trvalého pobytu/sídlo firmy:

Adresa trvalého pobytu/sídla firmy je zasílací adresou

Obec:…………………………………………..…………………….…….Ulice:…………...……………………………………..……………………..
Č. pop. / o.:……………………………..…………………………..…… PSČ:……………….…………………….…..............................................
Telefon:…………………………………….………………E-mail: …………………………………………..………………………………………….
Adresa odběrného místa
EAN: 8591824……………………………………………………….…. Číslo odběrného místa: ………….……………………………….………..
Obec:…………………………………………..…………………….…….Ulice:…………...……………………………………..……………………..
Č. pop. / o.:……………………………..…………………………..…… PSČ:……………….…………………….…..............................................
Adresa pro zaslání konečného vyúčtování
Obec:…………………………………………..…………………….…….Ulice:…………...……………………………………..……………………..
Č. pop. / o.:……………………………..…………………………..…… PSČ:……………….…………………….…..............................................
Navrhuji datum ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny k ……………………………...…………………………………...
Dokumenty prokazující důvod návrhu na ukončení (přiložte k žádosti): ………………………………………………..………………………….
1) Při změně dodavatele může odběratel tuto změnu uskutečnit pouze v souladu s uzavřenou smlouvou o sdružených službách
dodávky elektřiny a Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky elektřiny (VOPE).
Výrobní číslo elektroměru: …………………...…………………. Stav elektroměru VT ……………….…… kWh, NT ………………….…. kWh
Umístění elektroměru:

venkovní

vnitřní

Jsem si vědom dodržení příslušných lhůt pro ukončení smlouvy a platného řádu distributora. Mnou navržený termín ukončení smlouvy
může být dle zákonných lhůt změněn.
Prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Jsem si vědom (a) možných následků při uvedení nepravdivých
údajů.
Tato žádost podléhá individuálnímu posouzení Obchodníka a zákazník bude o výsledku žádosti informován.
Jestliže bude Žádost obsahovat neúplné či chybné údaje nebo bude Žádost bez požadovaných přiložených dokladů, nemusí CBK
Žádost vyřídit. CBK neodpovídá za škody vzniklé případnou nesprávností nebo neúplností uvedených údajů.

V …………………………… dne …………………………..

……………………………………………………………………
Odběratel/razítko

UZNÁNÍ PŘÍPADNÝCH DLUHŮ A ZÁVAZKŮ
Výše uvedený stávající odběratel prohlašuje, že ve smyslu příslušných ustanovení občanského/obchodního zákoníku uznává co do
důvodu a výše svůj dluh/závazek vůči uvedenému obchodníkovi z titulu nezaplacení ceny za dodanou a odebranou elektřinu a
související služby podle smlouvy na dodávku elektřiny / smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny do výše uvedeného
odběrného místa. Odběratel se zavazuje dluh/závazek uhradit včetně případného dluhu/závazku z konečného vyúčtování dodané a
odebrané elektřiny do uvedeného odběrného místa, a to v plné výši.

V …………………………… dne …………………………..
…………………………………………………………………
Odběratel/razítko

CARBOUNION KOMODITY, s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 158208
Sídlo: Václavské náměstí 846/1, 110 00, Praha 1 - Nové Město, IČ: 28989481, DIČ: CZ28989481
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Číslo účtu: 4005132/0800, Licence na obchod s elektřinou č.: 140911675

