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ukonČEnÍ smlouvy
 na dodávku elektřiny
 o sdružených službách dodávky

zákaznické číslo

údaje zákazníka

Jméno a příjmení / obchodní firma

datum narození ič

adresa trvalého bydliště / sídla společnosti

ulice / osada č. p. / č. o.

místní část obec psč

specifikace odběrného místa

číslo odběrného místa ean odběrného místa

adresa odběrného místa

ulice / osada č. p. / č. o.

místní část obec psč

způsob ukončení smlouvy

 dohoda s obchodníkem  výpověď

důvod ukončení smlouvy

 ukončení odběru  převod odběrného místa jinému zákazníkovi  změna dodavatele

číslo elektroměru stavy ke dni podání výpovědi          vt nt

datum požadovaného ukončení dodávky elektřiny

odběrné místo je přístupné pro provedení konečného odečtu                                                     ano                        ne

v případě nedostupnosti uveďte telefonní číslo, 
na kterém bude možno sjednat zpřístupnění odběrného místa pro provedení konečného odečtu

poznámka 
(např. kdo bude novým zákazníkem v om)

adresa pro zaslání konečného vyúčtování
(vyplňte v případě, že je jiná, než adresa pro zasílání faktury)

poučení zákazníka

obchodník, v souvislosti s právními úkony odběratele směřujícími k zániku smluvního vztahu na dodávku elektřiny, upozorňuje tímto na splnění povinností vyplý-
vajících z příslušných právních předpisů, smluvních ujednání a obchodních podmínek dodávky elektřiny. zejména upozorňuje na povinnost zákazníka umožnit 
dodavateli přístup k měřícímu zařízení k provedení odečtu a jeho demontáže. pokud bude požadován převod odběrného místa na jiného zákazníka bez přerušení 
dodávky elektřiny, musí být současně s touto výpovědí podána i žádost – smlouva nového zákazníka. v obou dokumentech musí být jak pro ukončení dodávky, 
tak zahájení dodávky vyplněn stejný datum a stejné stavy číselníku(ů) elektroměru.
dodávka elektřiny bude ukončena provedením odečtu, který zajišťuje provozovatel ds podle zvláštního právního předpisu.

za zákazníka

jméno a příjmení, funkce

podpis a razítkodatum a místo

za obchodníka (v případě dohody o ukončení smlouvy)

jméno a příjmení, funkce

podpis a razítkodatum a místo

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 | předmět podnikání: obchod s elektřinou; 
číslo licence na obchod: 140504640; číslo registrace u ote: 714 | cez@cez.cz | www.cez.cz P


