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*) doplňte prosím důvod změny, např. změna sídla firmy / trvalého pobytu, změna korespondenční adresy, změna úhrady plateb apod.
Upřesnění nebo další důležitá sdělení můžete uvést v části „ostatní sdělení žadatele“ na druhé straně formuláře.

Údaje vyplňte HŮLKOVÝM PÍSMEM. Informace k vyplnění žádosti najdete na konci tohoto formuláře.

Datum přijetí žádosti
(vyplňuje E.ON)

Evidenční číslo žádosti
(vyplňuje E.ON)

Podnikatelé, Domácnosti

Žádost o změnu smlouvy

Změna smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (dodávka + distribuce)
dodávce elektřiny

Důvod žádosti změna produktu dodávky elektřiny / sazby distribuce
snížení proudové hodnoty hlavního jističe
jiná změna*:

Číslo místa spotřeby (naleznete ve smlouvě nebo na faktuře) Výrobní číslo elektroměru (číslo začínající „N“ - na elektroměru)

Zákazník

Obchodní firma IČ / DIČ

Příjmení, jméno, titul Rodné číslo nebo datum narození

Telefon Mobil Fax E-mail

Uvádějte prosím vaše telefonní číslo (nejlépe mobil), výrazně to urychlí celý proces změny odběratele v případě nedostatků v žádosti!

Adresa sídla firmy nebo trvalého pobytu

Ulice Číslo popisné Číslo orientační

Obec, část obce PSČ

Bývalý okres Stát

Adresa pro doručování korespondence včetně daňových dokladů
(vyplňte, pokud se adresa neshoduje s údaji uvedenými v kolonce „Adresa sídla firmy nebo trvalého pobytu“)

Obchodní firma / Příjmení, jméno, titul IČ, DIČ / Rodné číslo nebo datum narození

Ulice Číslo popisné Číslo orientační

Obec, část obce PSČ

Bývalý okres Stát

Odběrné místo

Číslo EAN* (naleznete ve smlouvě nebo na faktuře) Provozovatel distribuční soustavy*
*) vyplňte nacházíte-li se mimo distribuční území E.ON, tzn. provozovatelem distribuční soustavy není E.ON Distribuce, a.s.

Adresa odběrného místa
(vyplňte, pokud se adresa neshoduje s údaji uvedenými v kolonce „Adresa sídla firmy nebo trvalého pobytu“)

Ulice Číslo popisné Číslo orientační

Obec, část obce PSČ

Bývalý okres Stát

N E.ON Energie, a.s.
Lannova 205/16
370 49 České Budějovice

IČ: 26078201
DIČ: CZ26078201

Společnost je zapsána 
v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, oddíl
B, vložka 1390.

Korespondenční adresa: 
E.ON Česká republika, s.r.o.
Středisko služeb zákazníkům 
Poštovní přihrádka 54 
656 54 Brno

Pro případné dotazy:
E.ON Zákaznická linka
tel. 840 111 333
info@eon.cz
www.eon.cz
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Informace k vyplnění žádosti

Tato žádost je určena pro podnikatele, domácnosti a ostatní zákazníky,
jejichž odběrná místa jsou vybavena měřením typu C a odběr se
uskutečňuje z distribuční sítě nn.

U zákazníků Podnikatelé (firmy, organizace) podepisuje Smlouvu osoba
oprávněná jednat v této záležitosti jménem příslušné firmy nebo
organizace (např. jednatel). V případě zastoupení této osoby je nutné
předložit ověřenou plnou moc.
Zákazník si může zvolit jakýkoliv produkt na dodávku elektřiny, pokud
splní podmínky pro jeho přiznání. Informace o nabízených produktech
naleznete v platném „Ceníku dodávky elektřiny E.ON Energie, a.s., pro
zákazníky s produkty řady Small business“. Informace o příslušných
sazbách distribuce a podmínkách pro jejich přiznání naleznete v plat-
ném cenovém rozhodnutí ERÚ.

U zákazníků Domácnosti podepisuje Smlouvu osoba uvedená v původní
smlouvě. V případě zastoupení této osoby je nutné předložit ověřenou
plnou moc. Zákazník si může zvolit jakýkoliv produkt na dodávku elek-
třiny, pokud splní podmínky pro jeho přiznání. Informace o nabízených
produktech naleznete v platném „Ceníku dodávky elektřiny E.ON

Energie, a.s., pro Domácnosti“. Informace o příslušných sazbách distri-
buce a podmínkách pro jejich přiznání naleznete v platném cenovém
rozhodnutí ERÚ.

Změna produktu dodávky, sazby distribuce nebo rezervovaného příkonu
(jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem) je
úkon, který vyvolá změnu smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy 
o sdružených službách dodávky elektřiny (dále jen Smlouva). Po doru-
čení bude vaše žádost zpracována a následně budete vyzván(a) k pod-
pisu nové Smlouvy.
V případě nepřístupnosti elektroměrového rozvaděče (např. uvnitř ob-
jektu) budete v souvislosti s namontováním elektroměru nebo jeho
případnou výměnou kontaktován(a) podle vámi uvedených údajů za
účelem dohodnutí termínu zpřístupnění odběrného místa.

Pokud požadovaná změna vyvolá snížení instalovaného příkonu, je
nutné, aby zákazník předložil:
- řádně vyplněnou tuto žádost,
- potvrzení elektroinstalační firmy o výměně jističe.

Datum Podpis zákazníka / otisk razítka

Měření
(nevyplňujte v případě zaškrtnutí pole „jiná změna“ v záhlaví žádosti)

Elektroměrový rozvaděč v nepřítomnosti zákazníka přístupný nepřístupný

Stav elektroměru - vysoký tarif (kWh) Stav elektroměru - nízký tarif (kWh)

Poznámka:
U jednotarifního elektroměru (elektroměr má pouze jeden číselník ukazatele stavu spotřebované elektřiny v kWh), vyplňte pouze kolonku
„Stav elektroměru - vysoký tarif“ a kolonku „Stav elektroměru - nízký tarif“ proškrtněte.
U změn, které vyvolají zásah do elektroměrového rozvaděče nepožadujeme stav elektroměru. Změna bude provedena ke stavu, který bude
uveden na pracovním příkaze při výměně elektroměru.

Dodávka a distribuce elektřiny
(nevyplňujte v případě zaškrtnutí pole „jiná změna“ v záhlaví žádosti)

Stávající produkt dodávky elektřiny Požadovaný produkt dodávky elektřiny

Stávající sazba distribuce* Požadovaná / sjednaná* sazba distribuce 

Stávající hodnota hlavního jističe (rezervovaný příkon)* Jednofázový (A) Třífázový (A)

Požadovaná hodnota hlavního jističe (rezervovaný příkon)* Jednofázový (A) Třífázový (A)

*) označené kolonky vyplňte pouze v případě, máte-li s E.ON Energie, a.s., uzavřenou Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.
Máte-li uzavřenou Smlouvu o dodávce elektřiny, změnu sazby distribuce a jističe žádejte u příslušného provozovatele distribuční soustavy.

Úhrada plateb, zálohy

Způsob úhrady faktur přímým inkasem z účtu příkazem k úhradě poštovní poukázkou

Způsob úhrady záloh shodně s fakturou SIPO (pouze pro domácnosti)

Bankovní spojení - číslo účtu / kód banky SIPO - spojovací číslo (pouze pro domácnosti)

Požadovaný cyklus záloh    měsíční     čtvrtletní

Vzhledem k výše uvedeným změnám požaduji úpravu záloh na částku:

1x 3x

1x 3x

Ostatní sdělení žadatele

Kč


