EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.
Traťová 574/1
619 00 Brno

ŽÁDOST O ZMĚNU ZÁKAZNÍKA
Číslo místa spotřeby

Výrobní číslo elektroměru
Stav elektroměru
- vysoký (I)

Datum změny

- nízký tarif (II)

Stávající zákazník
Příjmení, jméno, titul/Název firmy

Telefon/Mobil

Datum narození/IČ, DIČ

E-mail

Adresa trvalého bydliště nebo sídla firmy

Adresa odběrného místa

Bankovní spojení pro zaslání případného přeplatku

Změna ke dni

Adresa pro zaslání konečného vyúčtování
Prohlášení stávajícího zákazníka:
Zákazník prohlašuje, že souhlasí se stavem elektroměru uvedeným v této žádosti a zavazuje se
uhradit případný nedoplatek konečného vyúčtování za elektřinu.

Datum

Podpis stávajícího zákazníka/razítko

Informace:
Stávající a nový zákazník vyplní tuto žádost společně, tímto podají podnět k ukončení smlouvy se stávajícím zákazníkem
a k uzavření nové smlouvy s novým zákazníkem. V případě zastoupení těchto osob je nutné předložit ověřenou plnou moc.
Firma EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 32016
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. – pobočka Brno č.ú.: 187598929/0300

tel.: 544 224 122, 544 224 133
e-mail: eeika@eeikasafranek.cz

IČ:
25545027
DIČ: CZ25545027

EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.
Traťová 574/1
619 00 Brno

Nový zákazník
Nové číslo místa spotřeby: (vyplňuje EEIKA ŠAFRÁNEK)

Příjmení, jméno, titul/Název firmy

Telefon/Mobil

Výrobní číslo elektroměru

Datum narození/IČ, DIČ

E-mail

Adresa trvalého bydliště nebo sídla firmy

Adresa odběrného místa

Bankovní spojení pro zaslání případného přeplatku

Adresa pro zasílání korespondence a daňových dokladů
Charakter odběru
Požadovaná výše měsíčních záloh
Stávající sazba
Požadovaná sazba dle platného ceníku
Stávající hodnota hl. jističe
Požadovaná hodnota hl. jističe
Prohlášení nového zákazníka:
- zákazník svým podpisem potvrzuje, že většinový vlastník dotčené nemovitosti souhlasí s uzavřením smlouvy
o distribuci a dodávce elektřiny pro odběrné místo v souladu se zákonem č.458/2000 Sb., v platném znění, mezi výše
uvedeným zákazníkem a EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.
- zákazník poskytuje souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v žádosti, což je nezbytné
pro řádnou identifikaci subjektu za účelem uzavření a plnění ujednání smlouvy o distribuci a dodávce elektřiny, a to
na dobu trvání této smlouvy či do doby vypořádání veškerých případných nároků z této smlouvy vzniklých. Zákazník
dále uvádí, že byl srozuměn s možnými následky neposkytnutí smluvních osobních údajů

Datum

Podpis zákazníka/razítko

Firma EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 32016
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. – pobočka Brno č.ú.: 187598929/0300

tel.: 544 224 122, 544 224 133
e-mail: eeika@eeikasafranek.cz

IČ:
25545027
DIČ: CZ25545027

