
ŽÁDOST – ZMĚNA SMLOUVY

O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

Stávající zákazník požaduje změnu Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřené se společností Clever Energies s.r.o. pro níže uvedené odběrné místo.

ZÁKAZNÍK

ODBĚRNÉ MÍSTO

ZÁKAZNÍK POŽADUJE NÍŽE UVEDENOU ZMĚNU (zaškrtněte požadovanou změnu a vyplňte potřebné údaje):

          ZMĚNA HODNOTY HLAVNÍHO JISTIČE NEBO ZPŮSOBU PŘIPOJENÍ

          ZMĚNA DISTRIBUČNÍ SAZBY

          OBECNÉ ZMĚNY

     V           dne Podpis Zákazníka

Příjmení

Obchodní
firma **

IČ**

Jméno Datum narození *

DIČ Oprávněná osoba**
*   vyplní domácnost
** vyplní firma

EAN Adresa

STÁVAJÍCÍ STAV

Jistič A
Způsob
připojení Jednofázově Třífázově

POŽADOVANÝ (NOVÝ) STAV

Jistič A
Způsob
připojení Jednofázově Třífázově

Pokud požadujete změnu hodnoty hlavního jističe před elektroměrem nebo způsobu připojení, je třeba dodat revizní zprávu (u distribuce PRE Potvrzení o vydání revizní
zprávy na příslušném formuláři). Smlouvu o připojení k distribuční soustavě poté vyřídíme za Vás.

Stávající
distribuční sazba

Požadovaná (nová) 
distribuční sazba Číslo elektroměru

Stav
elektroměru*

VT kWh NT kWh Datum odečtu elektroměru*
* Vyplňujte 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, je třeba doložit revizní zprávu (u distribuce PRE Potvrzení o vydání revizní
zprávy na příslušném formuláři). Smlouvu o připojení k distribuční soustavě poté vyřídíme za Vás.

Změna distribuční sazby je na základě právních předpisů možná maximálně jednou ročně.

ZMĚNA ČETNOSTI ZÁLOH MĚSÍČNĚ ČTVRTLETNĚ

ZMĚNA IDENTIFIKAČNÍCH ÚDAJŮ (prosíme o přiložení dokladu o změně)

ZMĚNA TRVALÉ ADRESY (prosíme o přiložení dokladu o změně)

ZMĚNA KORESPONDENČNÍ ADRESY

ZMĚNA PLATEBNÍCH PODMÍNEK (č. účtu, SIPO, inkaso)

ZMĚNA VÝŠE ZÁLOH (prosíme o uvedení důvodů změny)

OSTATNÍ ( změna e-mailu, tel. čísla, apod.)

SLOVNÍ POPIS (příp. jiný požadavek)

................................... ..................... ..................................

Podepsaný formulář, prosíme, zašlete na korespondenční adresu společnosti: Clever Energies s.r.o., Smilova 391, 530 02, Pardubice nebo v čitelně naskenované 

podoběna e-mail info@cleverenergies.cz

Clever Energies s.r.o., Prosecká 524/26, Libeň, 180 00 Praha 8 , www.cleverenergies.cz, E-mail: info@cleverenergies.cz, Zákaznická linka: 844 300 500
IČ: 03624641, DIČ: CZ03624641, Společnost je vedena u Městského soudu pro Prahu 8, oddíl C, vložka 234882 číslo licence pro obchod s elektřinou: 141433143

ROČNĚ

Výše uvedené změny této žádosti nemají vliv na jakékoliv podmínky uzavřené sml. na odběr energií se společností Clever Energies s.r.o.


