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ŽÁDOST O UKONČENÍ SMLOUVY
	  na dodávku elektřiny	  o sdružených službách dodávky

důvod ukončení smlouvy

 ukončení odběru   změna obchodníka  změna zákazníka v odběrném místě
uveďte prosím údaje nového zákazníka do poznámky

zákaznické číslo 
zákazník
Jméno, příJmení, titul / obchodní firma datum narození / ič

adresa místa trvalého pobytu / sídla společnosti / místa podnikání

ulice č. p. / č. o. psč

obec místní část

telefon mobil e-mail / faX

uveďte prosím váš kontaktní telefon pro případ nutnosti doplnění údajů pro zpracování vaší žádosti.

specifikace odběrného místa (dále Jen om)

číslo om ean om

adresa om (pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu / sídla společnosti / místa podnikání)

ulice č. p. / č. o. psč

obec místní část

datum požadovaného ukončení dodávky elektřiny

. . zákazník si je vědom, že je nezbytné respektovat lhůty a pravidla platné právní úpravy, smlouvy či řádu pds.  
z tohoto důvodu může být jím navržený termín ukončení smlouvy posunut o příslušný počet dnů.

stav elektroměru ke dni požadovaného ukončení dodávky vt                                            kWh nt                                          kWh

číslo elektroměru

odběrné místo Je přístupné z veřeJného místa pro provedení konečného odečtu elektroměru  ano         ne	 	

v případě nedostupnosti om uveĎte prosím kontaktní telefon

poznámka

nový zákazník v om:  Jméno, příJmení                                         telefon / mobil

adresa pro zaslání konečného vyúčtování 

 steJná Jako adresa místa trvalého pobytu / sídla společnosti  steJná Jako adresa om  Jiná (vyplňte)

Jméno, příJmení / obchodní firma  telefon

ulice č. p. / č. o. psč

obec místní část

důležitá informace pro zákazníka

obchodník upozorňuje zákazníka na povinnost umožnit přístup k měřicímu zařízení k provedení odečtu a jeho demontáže. v případě, že nebude splněna výše 
uvedená povinnost, bude smlouva ukončena ke dni, kdy bude proveden odhad stavu měřicího zařízení a dále může být odběr elektřiny posuzován jako neoprávně-
ný do doby umožnění přístupu k měřicímu zařízení za účelem jeho řádného odečtu a demontáže. pro převod odběrného místa na nového zákazníka bez pře-
rušení dodávky elektřiny je nutné společně s žádostí o ukončení smlouvy podat i žádosti na uzavření nových smluv se shodným datem a stavem elektroměru.

za zákazníka za obchodníka | čez prodej, s. r. o. | převzal (na základě plné moci)

Jméno a příJmení Jméno a příJmení

datum a místo podpis (razítko) datum a místo podpis

uznání dluhu/závazku

výše uvedený zákazník prohlašuje, že ve smyslu příslušných ustanovení občanského/obchodního zákoníku uznává co do důvodu a výše svůj dluh/závazek  
vůči uvedenému obchodníkovi z titulu nezaplacení ceny za dodanou a odebranou elektřinu a související služby podle smlouvy na dodávku elektřiny/smlouvy 
o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nn do výše uvedeného odběrného místa. | zákazník se zavazuje dluh/závazek uhradit včetně případného 
dluhu/závazku z konečného vyúčtování dodané a odebrané elektřiny do uvedeného odběrného místa, a to v plné výši. 

v                                                                dne                                                      podpis zákazníka                                                                                            

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 | bankovní spojení: Komerční  
banka, a.s., č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | cez@cez.cz | www.cez.cz | Zákaznická linka 840 840 840

p
 


	PrintButton1: 
	Button2: 
	pole: 
	D1: 
	D2: 
	datum: 



