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ŽÁDOST – UKONČENÍ SMLOUVY
O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY
ELEKTŘINY / ZEMNÍHO PLYNU

DODAVATEL

COMFORT ENERGY s. r. o., Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 28393538, DIČ: CZ28393538

ZÁKAZNÍK
Jméno a příjmení / název firmy
Oprávněná osoba (u firem)
Datum narození / IČ

Číslo smlouvy

Zákaznický účet

ZPŮSOB A DATUM UKONČENÍ SMLOUVY
Změna dodavatele

Požadované datum konce odběru

Změna dodavatele se změnou odběratele na odběrném místě*

Zákazník si je vědom, že je nezbytné respektovat lhůty a pravidla platné
právní úpravy Smlouvy či řádu distributora. Z tohoto důvodu může být jím
navržený termín výpovědi posunut o příslušný počet dnů.

Demontáž měřidla**

* V případě požadavku na přepis odběrného místa je třeba doložit doklady, které umožní ukončit Smlouvu před uplynutím výpovědní doby (např. kupní smlouva,
výpis z katastru nemovitostí, list vlastnictví, kopii úmrtního listu). V opačném případě bude smlouva ukončena dle platných Všeobecných obchodních podmínek.
Ukončujete-li smlouvu z důvodu přepisu – změny odběratele, doporučujeme sepsání a uschování předávacího protokolu s odsouhlasenými stavy měřidel oběma stranami.
** V případě demontáže měřidla musí zákazník umožnit provozovateli distribuční sítě přístup k měřidlu. Platnost Smlouvy končí dnem demontáže měřidla.
Specifikace odběrného místa – ELEKTŘINA:
EAN

Adresa odběrného místa

Číslo elektroměru

Stav elektroměru v kWh
Vysoký tarif (T1)

Nízký tarif (T2)

K datu

Specifikace odběrného místa – PLYN:
EIC

Adresa odběrného místa

Číslo plynoměru

Stav plynoměru v m3

K datu

ADRESA PRO ZASLÁNÍ KONEČNÉHO VYÚČTOVÁNÍ
Bez vyplnění adresy pro zaslání konečného vyúčtování bude vyúčtování zasláno na korespondenční adresu uvedenou na Smlouvě.
Shodná s adresou trvalého bydliště / sídla společnosti na smlouvě

Shodná s korespondenční adresou na smlouvě

Shodná s adresou odběrného místa

Jiná – vyplňte:

Jméno a příjmení /
název firmy

Telefon
Platná od

Adresa

Datum

Místo
podpisu

Podpis
Zákazníka

COMFORT ENERGY s. r. o. I Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město | IČ: 28393538 | DIČ: CZ28393538 I Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 138389
Zákaznická linka: 840 841 842, 226 291 591 | kontakt@comfortenergy.cz | www.comfortenergy.cz

