ŽÁDOST O UZAVŘENÍ SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY
PLYNU/O DODÁVCE PLYNU
Uvedené údaje od odběratele budou použity na uzavření smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi
společností CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. (dále jen „CB“) a odběratelem.
Důvod žádosti:

nový odběr

změna zákazníka

změna dodavatele

změna dodavatele se změnou zákazníka

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

Adresa trvalého pobytu/sídla firmy je zasílací adresou

Obec:…………………………………………..……….……. Ulice:……………………………………………..…………………….
Č. pop. / o.:……………………………………………..…… PSČ:……………………………….….............................................
Telefon:………………………………………………E-mail: ………………………………………………………………………….
SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (DÁLE JEN „OM“)
EIC: 27ZG………………………………. Číslo OM:…………..…….. Číslo plynoměru: …………...………………..….. ……….
Distributor:

PPDistribuce

E.ON Distribuce

RWE GasNet

Adresa OM (pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu):

Jiný …………………………………………………….

Použít adresu OM jako zasílací adresu

Obec:…………………………..………. Ulice: …………………………………… Č. pop. / o ………………PSČ:……………….
Katastrální území (u novostavby)…………………………….. Číslo parcelní (u novostavby)…………………………………
Bližší specifikace OM (dům, garáž atd.)…………………………… Vztah Odběratele k nemovitosti:

majitel

nájemník

Předpokládaná roční spotřeba: …………………………………………………………………………………………………..kWh
Charakter odběru:

vařím

ohřívám vodu

topím

technologie

Plynové spotřebiče:
Druh:…………………………………………………Počet: ………………………………………….Příkon:……….…..m3/hod/ks
Druh:…………………………………………………Počet: ………………………………………….Příkon:……….…..m3/hod/ks
Druh:…………………………………………………Počet: ………………………………………….Příkon:……….…..m3/hod/ks
Stávající dodavatel: …………………………………………………………………………………………………………………….
Platnost stávající smlouvy: …………………………………………………………………………………………………………….
Požadovaný termín změny odběratele/zahájení dodávky: …………………………………………………………………………
Produkt:

CARBOUNION STANDARD

CARBOUNION STANDARD 12

CARBOUNION STANDARD 24

Hodnota plynoměru ke dni změny odběratele/účinnosti nové smlouvy: …………………………………...…………….….kWh
CENA PLYNU, FAKTURACE, PLACENÍ
Cena plynu pro zvolený produkt je dána aktuálně platným Ceníkem CBK.
Způsob plateb:

SIPO (jen zálohy) – spojovací číslo:……..……….……………………………………………………………..

Bankovní inkaso

Bankovní převod – Číslo bankovního účtu:……………………………………………………………….

Bankovní spojení:……………………………………….Číslo účtu:…………………………………………………………………..
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Odběratel potvrzuje, že uděluje CB svůj souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných v tomto formuláři dle
platných právních předpisů a Všeobecných obchodních podmínek dodávky plynu (VOPP), které tvoří přílohu Smlouvy.
Podmínkou uzavření Smlouvy při zřízení nového odběrného místa či v případech stanovených příslušným
provozovatelem distribuční soustavy, je předložení platné revizní a tlakové zprávy o způsobilosti odběrného místa CB.

V …………….………….., dne ………..…….

……………………………………………………………………
Za odběratele

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 1 - Nové Město, IČ: 25692917, DIČ: CZ25692917

