ŽIADOSŤ O UKONČENIE ZMLUVY

DodavatelDodávatelDodavatelDodavatel
SLOVAKIA ENERGY, s. r. o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077

Oprávnený odberateľ (Žiadateľ)
Meno a priezvisko /
názov spoločnosti
Oprávnená osoba,
funkcia (pri spoločnostiach)
Dátum narodenia / IČO

Číslo zmluvy

Zákaznícke číslo

Spósob a dátum ukončenia zmluvy
Zmena dodávateľa (výpoveď, neprelongácia)

Požadovaný dátum ukončenia zmluvy

Zmena dodávateľa so zmenou odberateľa (sťahovanie, úmrtie)*

Zákazník si je vedomý, že je nevyhnutné rešpektovať lehoty a pravidlá
platnej právnej úpravy zmluvy, či podmienok distribútora. Z tohto dôvodu
môže byť nim navrhnutý termín výpovede posunutý o príslušný počet dní.

Demontáž meradla**

* V prípade požiadavky na prepis odberného miesta je nutné doložiť doklady, ktoré umožnia ukončiť zmluvu pred uplynutím výpovednej lehoty (napr. kúpno-predajná zmluva, výpis
z katastra nehnuteľností, list vlastníctva, kópia úmrtného listu). V opačnom prípade bude zmluva ukončená podľa platných Všeobecných obchodných podmienok. V prípade, že
zmluvu ukončujete z dôvodu prepisu - zmeny odberateľa, odporúčame spísanie a uschovanie preberacieho protokolu so stavmi meradiel odsúhlasenými oboma stranami.
** V prípade demontáže meradla musí zákazník umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k meradlu.

Špecifikácia odberného miesta – ELEKTRINA:
EIC

Adresa odberného miesta

Číslo elektromera

Stav elektromera v kWh
VT – vysoká tarifa

NT – nízka tarifa

K dátumu

Špecifikácia odberného miesta – PLYN:
POD

Adresa odberného miesta

Číslo plynomera

Stav plynomera v m3

K dátumu

Adresa pre zaslanie koncového vyúčtovania
Zaslať poštou
na adresu:

Rovnaká ako adresa trvalého bydliska / sídla spoločnosti na zmluve

Rovnaká ako korešpondenčná adresa na zmluve

Rovnaká ako adresa odberného miesta

Iná – vyplňte:

Meno a priezvisko
/názov spoločnosti

Telefón
Platná od

Adresa
Zaslať e-mailom:

E-mailová adresa

Dátum

Miesto
podpisu

Pečiatka a podpis
oprávneného
odberateľa
(žiadateľa)
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Bez vyplnenia adresy pre zasielanie konečného vyúčtovania bude vyúčtovanie zaslané na korešpondenčnú adresu uvedenú na zmluve.

