
skupina Čez Zákaznická linka 840 840 840  www.cez.cz

ZákaZnické číslo

ZákaZník

Jméno, PříJmení, titul / obchodní firma / název  

Sídlo / míSto Podnikání diČ CZ                                   iČ

ulice Č. P. / Č. o.                                   PSČ

obec                                  míStní ČáSt

záPiS v or zaStouPená(ý) / JednaJící

telefon  mobil e-mail (faX)      

Zasílací adresa                   SteJná Jako Sídlo / míSto Podnikání  SteJná Jako adreSa om (viz níže)               Jiná (vyplňte):

Jméno, PříJmení

ulice Č. P. / Č. o.                                   PSČ

obec                                  míStní ČáSt

specifikace odběrného místa (dále jen om)  ean om

adreSa odběrného míSta (pokud je odlišná od adresy sídla) ČíSlo om

ulice Č. P. / Č. o.                                   PSČ

obec                                  míStní ČáSt

ČíSlo Parcelní (u novostavby) kataStrální území (u novostavby)

Patro  ČíSlo bytu uPřeSnění míSta odběru (kancelář, drobná výroba apod.)

zPůSob PřiPoJení   1-fázové  3-fázové hodnota JiStiČe Před elektroměrem       a

produkt, distribuční saZba (pokud zůstává stávající, nevyplňujte)

Standard akumulace 8 akumulace 16 PřímotoP teP. ČerPadlo neměř. odběry  v. oSvětlení

 c01d    c02d    c03d   c25d    c26d   c35d     c45d  c55d    c56d  c60d    c61d  c62d

produktová řada   základní  kvartál měSíc

cena a platební podmínky    Cena elektřiny je pro sjednaný „Produkt“ elektřiny dána aktuálně platným Ceníkem Obchodníka

zPůSob Provádění Plateb  bankovní inkaSo   vlaStní Podnět ČíSlo úČtu / kód banky 

PoČáteČní výše záloh ,- kč/měs.  ČíSlo úČtu / kód banky*                     
* pouze pro vracení přeplatků, je-li odlišné od předchozího

požadované datum zahájení dodávky elektřiny / změny Smlouvy   __. __. 20__      Smlouva na dobu      neurČitou     urČitou do:  __. __. 20__  

stav elektroměru k datu účinnosti nové Smlouvy / změny Smlouvy   

ČíSlo elektroměru             Stav vt            kWh             Stav nt      kWh

doplŇková uJednání smlouvy – zákazník požaduje užití: 

 virtuální obchodní kanceláře (vok) – uživatel oPrávněný Pro užívání vok:

 PříJmení  Jméno     datum narození  e-mail 

 zaSílání faktur v elektronické Podobě – Pdf Soubor (pro využití vok nebo elektronické fakturace vyplňte prosím e-mail v předchozí části)

měSíČní elektronické fakturace      e-mail (pokud je jiný než u vok)                    

obecné ustanovení
zákazník stvrzuje, že vyplněním tohoto formuláře udělil obchodníkovi svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle platných právních předpisů a všeobecných  
obchodních podmínek dodávky elektřiny (voPd), které tvoří přílohu Smlouvy. Podmínkou uzavření Smlouvy při zřízení nového odběrného místa a/nebo v případech, 
kdy tak stanoví provozovatel distribuční soustavy (dále jen PdS), je předložení platné revizní zprávy o způsobilosti odběrného místa obchodníkovi. 

potvrZení o vydání reviZní Zprávy (pokud není přiložena samostatně)
Podepsaný revizní technik potvrzuje, že odběrné zařízení odpovídá připojovacím podmínkám příslušného PdS a je v souladu s technickými normami a právními předpisy.

revizní technik / evidenČní ČíSlo oSvědČení      

revizní zPráva ze dne  ČíSlo  datum Potvrzení, PodPiS a razítko 

Za obchodníka | Čez Prodej, s. r. o.

datum a míSto

PodPiS (razítko)

Za ZákaZníka

datum a míSto

PodPiS (razítko)Jméno a PříJmení, funkce Jméno a PříJmení, funkce

obchodník
čeZ prodej, s. r. o. duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | iČ: 27232433 | diČ: cz27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem 

v Praze, oddíl c, vložka 106349 | číslo licence na obchod s elektřinou: 141015905; číslo registrace u ote: 714 | bankovní spojení 
komerční banka, a.s., č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | cez@cez.cz | www.cez.cz | zákaznická linka 840 840 840

P

ŽÁDOST – SMLOUVA 
O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY / pODNiKATEL
na základě zákazníkem uvedených údajů v tomto formuláři bude uzavřena nebo změněna smlouva o sdružených službách 
dodávky elektřiny /smlouva o dodávce elektřiny mezi obchodníkem a zákazníkem (dále jen „Smlouva“) z důvodu:  

 nový odběr  změna zákazníka v odběrném míStě (PřePiS) 
 změna Smlouvy  krátkodobé PřiPoJení   


