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Zákazník (subjekt, se kterým je uzavřena Smlouva) Zákazník č.:

Titul, jméno, příjmení / Firma:

Zastoupen:

Ulice:  Číslo pop./orient.:

Obec:  PSČ:

Datum narození:   IČ:

Adresa místa spotřeby

Číslo místa spotřeby: 

EIC Kód: | 2 | 7 | Z | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ulice:  Číslo pop./orient.:

Obec:  PSČ:

Telefon:*)     

*) nepovinný údaj – jeho poskytnutím však umožníte významné zkvalitnění komunikace s Vámi a zvýšení úrovně poskytovaných služeb

   Adresa pro zaslání ukončovací faktury

Titul, jméno, příjmení / Firma:

Ulice:  Číslo pop./orient.:

Obec:  PSČ:

E-faktura:

Kontaktní telefon pro sjednání termínu demontáže měridla: 

Platební podmínky ukončovací faktury

Přeplatek        složenka „B“                                  převod na účet:  – / 

Nedoplatek    složenka „A“ / příkaz k úhradě    inkaso z účtu:  – / 

Údaje o měřidle (plynoměru)

Výrobní číslo plynoměru:  Stav plynoměru:

Umístění plynoměru:

Žádám přerušení dodávky ke dni:

Navrhuji ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu. Tento návrh zaniká uplynutím 45 kalendářních dní od data požadovaného 
přerušení dodávky.

Prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje v žádosti jsou správné a úplné. Jsem si vědom(a) možných 
následků při uvedení nepravdivých údajů a dále prohlašuji obchodníkovi, že jsem oprávněný(á) k ukončení 
Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu.

ŽÁDOST
O PŘERUŠENÍ DODÁVKY A NÁVRH UKONČENÍ SMLOUVY
O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU
 Ukončení odběru s demontáží plynoměru
 Přepis na jinou osobu bez demontáže plynoměru

Obchodník (vyplňte čitelně hůlkovým písmem)

V Dne

 Podpis zákazníka

Severomoravská plynárenská, a.s.
Plynární 2748/6
702 72  Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 47675748
DIČ: CZ47675748
Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě,
oddíl B, vložka 757

RWE
Lístek s poznámkou
Vyplňte zvýrazněná pole. Pokud nevidíte zvýraznění, zaklikněte si nabídku v pravém horním rohu.

RWE
Lístek s poznámkou
Formulář je možné vyplnit elektronicky, pro správné zobrazení diakritiky a tisk použijte Adobe Reader verze 8.0 a vyšší; pro stažení aktuální verze Adobe Readeru použijte http://get.adobe.com/reader/.

Ukončení odběru s demontáží elektroměru
Lístek s poznámkou
Zaškrtněte v případě, že v daném místě spotřeby nenavazuje odběr jiného zákazníka.

Přepis na jinou osobu
Lístek s poznámkou
Např. při stěhování, kdy plynule navazuje odběr jiného zákazníka na uvedeném místě spotřeby.

Zákazník č.
Lístek s poznámkou
Desetimístné číslo - najdete v záhlaví faktury v bloku identifikace zákazníka.

Adresa místa spotřeby
Lístek s poznámkou
Adresa místa, kde probíhal odběr plynu.

Číslo místa spotřeby
Lístek s poznámkou
Naleznete v záhlaví faktury.

Kontakt
Lístek s poznámkou
Vyplňte pouze v případě ukončení odběru s demontáží plynoměru.

Stav plynoměru
Lístek s poznámkou
Doplňte stav měřidla - hodnota v černých polích (bez desetinných míst).

Údaje o měřidle
Lístek s poznámkou
Vyplňte pouze v případě přepisu.

EIC
Lístek s poznámkou
Jednoznačná identifikace místa spotřeby, najdete na své faktuře (18místný kód).

Podpis zákazníka
Lístek s poznámkou
Nezapomeňte dokument vlastnoručně podepsat.
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