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UKONČENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ

   
 
ZÁKAZNÍK       ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO  __________________

JMÉNO, PŘÍJMENÍ    ___________________________________________________________________________________________________

DATUM NAROZENÍ  _________________________   

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

TELEFON   _____________________________         E-MAIL   _____________________________

ADRESA MÍSTA POSKYTNUTÍ SLUŽBY 

ULICE  ______________________________________________________________________   Č. P. / Č. O.  __________________________

PSČ ________________   OBEC  _______________________________________________  MÍSTNÍ ČÁST   _______________________

 

Já výše uvedený, tímto odstupuji od Smlouvy o poskytování služby ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ, uzavřené se společností ČEZ Prodej, a.s. k výše 
uvedenému místu poskytnutí služby, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne jejího sjednání.

Beru na vědomí, že pokud podmínky pro odstoupení od Smlouvy (Smlouva byla uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku nebo mimo 
prostory obvyklé k podnikání Dodavatele ) nebyly naplněny, bude Smlouva o poskytování služby ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ ukončena výpovědí dle 
Všeobecných obchodních podmínek. Ukončením Smlouvy nezaniká povinnost uhradit měsíční platby za období trvání Smlouvy.

Já, výše uvedený, tímto žádám o ukončení Smlouvy o poskytování služby ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ, uzavřené se společností ČEZ Prodej, a.s.  
k výše uvedenému místu poskytnutí služby  z důvodu změny podmínek služby.

Já výše uvedený, tímto vypovídám Smlouvu o poskytování služby ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ, uzavřenou se společností ČEZ Prodej, a.s.,  
k výše uvedenému místu poskytnutí služby. 

Beru na vědomí, že Smlouva bude ukončena k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci, ve kterém je výpověď doručena Dodavateli, a to pokud 
bude doručena na kontaktní adresu Dodavatele nejpozději 20. kalendářní den v měsíci. V případě doručení výpovědi po 20. kalendářním dni 
v měsíci bude Smlouva ukončena k poslednímu kalendářnímu dni měsíce následujícího po doručení výpovědi. Ukončením Smlouvy nezaniká 
povinnost uhradit měsíční platby za období trvání Smlouvy.

Pokud jste v probíhajícím cyklu poskytování služby ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ již vyčerpal/a pravidelnou kontrolu plynového zařízení nebo 
máte do data konce smlouvy potvrzený termín kontroly, zašleme Vám v souladu s obchodními podmínkami služby ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ 
(článek 2 odstavec 4) k uhrazení doplatek ve výši částky, která je rovna součtu dosud neuhrazených měsíčních plateb za probíhající roční cyklus 
služby, ve kterém dojde k zániku Smlouvy o poskytování služby ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ. Od celkové částky 2 388 Kč tedy odečteme Vaše 
dosavadní platby za službu ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ. V případě, že máte domluvený termín kontroly a chcete jej zrušit, můžete tak učinit 
nejpozději 24 hodin předem na čísle 371 100 333.  

JMÉNO, PŘÍJMENÍ    _________________________________________________________________________________________________

V  _____________________________    DATUM  _____________________________    PODPIS  ____________________________________

DODAVATEL
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soudem v Praze, sp. zn. B 22581 | bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | cez@cez.cz | www.cez.cz |  
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