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ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO __________________

ZÁKAZNÍK		

JMÉNO, PŘÍJMENÍ ___________________________________________________________________________________________________
DATUM NAROZENÍ _________________________
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU

ULICE

______________________________________________________________________ Č. P. / Č. O. __________________________

PSČ

________________ OBEC _______________________________________________ MÍSTNÍ ČÁST _______________________

TELEFON _____________________________

E-MAIL _____________________________

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA (DÁLE JEN OM)

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 odběrnému místu, 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 odběrnému místu 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 odběrnému místu.
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.

JMÉNO, PŘÍJMENÍ _________________________________________________________________________________________________

V _____________________________

DATUM _____________________________

PODPIS ____________________________________

VYTISKNOUT

SKUPINA ČEZ
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ULOŽIT

www.cez.cz

