Žádost o změnu sjednaných distribuční hodnot - TOP
(dále jen "Žádost")

Dodavatel
EP ENERGY TRADING, a.s. se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 10233, IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643, www.epet.cz, top@epet.cz, zákaznická linka 255 707 097
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Provozovatel distribuční soustavy

Zákazník žádá o následující změny sjednaných distribučních hodnot:
změna hodnoty rezervovaného příkonu z

MW na požadovanou hodnotu

MW ke dni

Zákazník žádá o změnu hodnoty rezervovaného příkonu z důvodu uzavření nové smlouvy o připojení a uhrazení podílu žadatele o připojení dle §10 vyhlášky
č. 51/2006 Sb. Kopii smlouvy o připojení Zákazník musí přiložit jako přílohu této Žádosti.

distribuci elektřiny ve zkušebním provozu na dobu od

do

z důvodu:
Zákazník žádá o distribuci elektřiny ve zkušebním provozu v souladu s §5a vyhlášky č. 541/2005 Sb. Technickou dokumentaci pro povolení zkušebního
provozu musí Zákazník přiložit jako přílohu této Žádosti.

zvýšení hodnoty roční rezervované kapacity z

MW na požadovanou hodnotu

MW ode dne

Zákazník žádá o zvýšení hodnoty roční rezervované kapacity. Součet sjednané roční a měsíční rezervované kapacity nesmí být vyšší než hodnota rezervovaného
příkonu.

snížení hodnoty roční rezervované kapacity z

MW na požadovanou hodnotu

MW ode dne

datum poslední změny roční rezervovaní kapacity
Zákazník žádá o snížení hodnoty roční rezervované kapacity. Roční rezervovanou kapacitu lze v odběrném místě snížit až po uplynutí doby 12 měsíců od
poslední změny výše roční rezervované kapacity, počínaje kalendářním měsícem, pro který změna výše roční rezervované kapacity byla uplatněna.

změna hodnoty měsíční rezervované kapacity z

MW na požadovanou hodnotu

MW na měsíc

Zákazník žádá o změnu hodnoty měsíční rezervované kapacity. Součet sjednané roční a požadované měsíční rezervované kapacity nesmí být vyšší než hodnota
rezervovaného příkonu. Zákazník může změnu také provést bezplatně prostřednictvím zabezpečeného Zákaznického portálu Dodavatele přístupného
z www.epet.cz, a to nejpozději do 12:00 posledního pracovního dne kalendářního měsíce předcházejícímu měsíci, pro který je úprava požadována.

Přílohy
k Žádosti:
Podepsaná Žádost včetně požadovaných příloh musí být doručena Dodavateli buď papírově poštou na adresu EP ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 46,
110 02 Praha 1 nebo oskenovaná na e-mailovou adresu našeho obchodního zástupce a zároveň na e-mailovou adresu top@epet.cz.
Žádost o distribuci ve zkušebním provozu musí být doručena Dodavateli nejméně 35 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení distribuce elektřiny ve
zkušebním provozu. Žádost o změnu rezervované kapacity musí být doručena Dodavateli nejpozději do předposledního pracovního dne kalendářního měsíce, který
předchází měsíci, od kterého se má nová hodnota rezervované kapacity použít. Žádosti doručené později, neúplné nebo obsahující chybné údaje nebudou akceptovány.
Změna hodnoty rezervované kapacity je možná pouze od 1. kalendářního dne v měsíci.
Zákazníkem sjednané a Dodavatelem odsouhlasené distribuční hodnoty jsou závazné pro smluvní vztah mezi Zákazníkem a Dodavatelem.
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