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Zákazník (subjekt, se kterým je uzavřena Smlouva) Zákazník č.:

Titul, jméno, příjmení / Firma:

Ulice:  Číslo pop./orient.:

Obec:  PSČ:

Datum narození:  IČ:

Telefon č.1:*)                                 Telefon č.2:*)                                   E-mail:*)

Adresa místa spotřeby:

*) nepovinný údaj – jeho poskytnutím však umožníte významné zkvalitnění komunikace s Vámi a zvýšení úrovně poskytovaných služeb

Změna pro komoditu                        zemní plyn                     elektřina                                 (prosím zaškrtněte)

 Titul, jméno, příjmení / Firma

 Změněné jméno:

 Údaje pro doručování korespondence Adresa trvalého bydliště/sídlo firmy Adresa místa spotřeby

 E-faktura

 Nový údaj (ulice, číslo pop./orient., obec, PSČ, e-mail, telefon):

 Platební podmínky

Nový způsob úhrady: SIPO příkaz k úhradě inkasní příkaz             poštovní poukázka

ZÁZNAM
O PODÁNÍ POŽADAVKU

Obchodník (vyplňte čitelně hůlkovým písmem)

Změna záloh

Nová periodicita: měsíčně čtvrtletně

Nová výše (Kč):

Důvod:

Technické změny         (platí jen pro komoditu elektřina)

Nová distribuční sazba

Domácnost     D01d    D02d                    D25d    D26d    D35d    D45d    D55d    D56d    D61d

Podnikatel     C01d    C02d   C03d    C25d    C26d    C35d    C45d    C55d    C56d    C62d

Nový způsob připojení:         1fázové       3fázové

Nová hodnota jističe před elektroměrem:                                     A    

Stav elektroměru:   VT:                 /NT:                                       Ke dni:   

Jiný požadavek

Přílohy:

V Dne V Dne

Podpis zákazníka Podpis za obchodníka 
 (převzal a ověřil na základě plných mocí)

Faktury
    kód banky
Přeplatek
na účet:*
    kód bankyInkaso 
nedoplatku 
z účtu:*
* vyplňte pouze v případě, pokud se liší od způsobu úhrady záloh

/

/

    kód banky

Číslo účtu:   /  

  Spojovací číslo SIPO  

–

–

–

Severomoravská plynárenská, a.s.
Plynární 2748/6
702 72  Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 47675748
DIČ: CZ47675748
Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě,
oddíl B, vložka 757

RWE
Lístek s poznámkou
Vyplňte zvýrazněná pole. Pokud nevidíte zvýraznění, zaklikněte si nabídku v pravém horním rohu.

RWE
Lístek s poznámkou
Formulář je možné vyplnit elektronicky, pro správné zobrazení diakritiky a tisk použijte Adobe Reader verze 8.0 a vyšší; pro stažení aktuální verze Adobe Readeru použijte http://get.adobe.com/reader/.

Zákazník č.
Lístek s poznámkou
Doplňte desetimístné číslo zákazníka, najdete v záhlaví faktury v bloku identifikace zákazníka.

Adresa místa spotřeby
Lístek s poznámkou
Doplňte adresu místa, kde probíhá odběr.

Změna pro komoditu
Lístek s poznámkou
Pokud od RWE odebíráte zemní plyn i elektřinu a požadavek se týká obou komodit, zaškrtněte obě políčka.

Poštovní poukázka
Lístek s poznámkou
Upozorňujeme, že RWE předvyplňené složenky zákazníkům nezasílá.

Důvod
Lístek s poznámkou
V případě požadavku na snížení výše zálohové platby uveďte vždy důvod snížení.

Jiný požadavek
Lístek s poznámkou
Vepište, pokud máte jiný požadavek, který není obsažen výše.

Přílohy
Lístek s poznámkou
Vepište názvy příloh, které přikládáte.

Podpis
Lístek s poznámkou
Nezapomeňte dokument vlastnoručně podepsat.
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