UPOZORNĚNÍ: Všechny níže uvedené změny můžete provést
pohodlně ve svém online účtu na online.bezdodavatele.cz.

Žádost – Změna smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny / zemního plynu
Zákazník
Titul před

Jméno

Příjmení

Titul za

Datum narození

Telefon

Adresa trvalého bydliště

Zákaznické číslo

Adresa odběrného místa

EAN/EIC

E-mail

Zákazník požaduje níže uvedenou změnu (vyplňte potřebné údaje)
Změna distribuční sazby
Stávající distribuční sazba

Požadovaná (nová) distribuční sazba
Vysoký tarif (T1) v kWh

Nízký tarif (T2) v kWh

Stav elektroměru*

Datum odečtu elektroměru*

* V
 yplňujte v případě žádosti o změnu distribuční sazby v rámci D01d – D02d nebo C01d – C02d – C03d. Pokud požadujete změnu distribuční sazby mimo rámec D01d – D02d nebo C01d – C02d – C03d,
budeme Vás kontaktovat s informací o dalším postupu, případně o potřebných dokumentech.
Změna distribuční sazby je na základě právních předpisů možná maximálně jednou ročně.

Změna hodnoty hlavního jističe nebo způsobu připojení
Hodnota (např. 1x25 A)

Stávající stav

Způsob připojení

Jednofázově

Hodnota (např. 1x25 A)

Třífázově

Požadovaný stav

Způsob připojení

Jednofázově

Třífázově

Změna rezervované kapacity plynu
Změna oproti stávajícímu stavu

Navýšení

Snížení

Předpokládaná roční spotřeba v kWh

Obecné změny
Změna výše záloh (prosíme o uvedení výše a důvodů změny v poznámce)

Změna adresy odběrného místa** (novou adresu uveďte v poznámce)

Změna četnosti záloh (uveďte jednu z možností: měsíčně, čtvrtletně, ročně)

Změna identifikačních údajů** (nové údaje uveďte v poznámce)

Změna platebních podmínek (nové č. účtu, SIPO, inkaso uveďte v poznámce)

Změna produktové řady (název uveďte v poznámce)

Změna trvalé adresy** (novou adresu uveďte v poznámce)

Změna kontaktních údajů (uveďte nový e-mail, telefonní číslo apod.)

Změna korespondenční adresy (novou adresu uveďte v poznámce)

** Prosíme o přiložení dokladu o změně.
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Poznámka, případně jiný požadavek

Místo podpisu
Datum podpisu

Podpis zákazníka
1 1
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