Žádost o ukončení smlouvy
Název / Jméno a příjmení:

IČ / Datum narození:

Sídlo / Trvalý pobyt:

_______________________________________________________

____________________________

____________________________________________________________

Číslo zákazníka: _______________
Číslo Smlouvy:

Číslo zákaznického účtu: _________________

_________________

Ukončení se týká:
Odběrného místa EAN / EIC: _________________________
Všech odběrných míst vedených na mé jméno

Termín ukončení:
K nejbližšímu možnému termínu bez sankcí (Termín ukončení vám sdělíme)
K datu: ___________

Důvod ukončení:
Změna dodavatele / neprodloužení smlouvy:
Stavy měřidla k datu ukončení smlouvy nahlaste nám nebo novému dodavateli do 5 dnů od
data ukončení
Odstoupení od smlouvy dle účinných právních předpisů (maximálně však do 15 dnů od
zahájení dodávek)
Ukončení s demontáží elektroměru / plynoměru
Stavy měřidla budou odečteny technikem distribuční společnosti v den demontáže.
K tomuto dni také dojde k ukončení smlouvy.

Pokračování formuláře na druhé straně

Přepis – změna zákazníka v odběrném místě
Přepis v rámci společnosti – nový odběratel pokračuje v odběru elektřiny / plynu od
společnosti Alpiq Retail CZ s.r.o. (2) (3)
Novým odběratelem je třeba doložit kompletní dokumentaci k přepisu
Nový odběratel bude odebírat od jiné společnosti (1) (2) (3)
Ukončení požaduji co nejdříve, nejlépe k datu ____________, i přes riziko
neoprávněného odběru či demontáže měřidla (1) (4)
K ukončení dojde co nejdříve, s ohledem na legislativní lhůty

Adresa pro zaslání konečného vyúčtování
Na korespondenční adresu / e-mail dle stávající smlouvy
Jiná:__________________________________________________________________

Poznámka:

V ___________________ Dne ______________ Podpis zákazníka ________________________

Vysvětlivky:
(1) – K ukončení je nutné doložit doklad, prokazující Vaše opuštění odběrného místa (ukončení
nájemní smlouvy, kupní smlouvu, apod.)
(2) – K ukončení smlouvy dojde po vyřízení procesu změny odběratele v odběrném místě, dle
legislativních lhůt
(3) - Konečné vyúčtování bude vystaveno se stavy, které doložíte ve společně sepsaném
Předávacím protokolu. Pokud předávací protokol doložen nebude, stanoví konečné stavy
distribuční společnost kvalifikovaným výpočtem.
(4) - Konečné vyúčtování může být vystaveno se stavy měřidla, které nám nahlásíte do 5 dnů od
data ukončení smlouvy, popř. se stavy, které odečte technik při demontáží zařízení. V případě
doložení předávacího protokolu novým odběratelem, nemusí být tyto stavy akceptovány.

