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Důvod žádosti
(označte křížkem)

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

připojení nového odběrného místa
změna charakteru odběru
změna dodavatele plynu / odběratele (přepis)

IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400
Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1772.

Část A – Údaje o žadateli (budoucí odběratel)
Fyzická osoba - příjmení, jméno, titul

Datum narození

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

Adresa trvalého bydliště

Adresa odběrného místa /

Adresa je shodná s Adresou bydliště

Adresa pro doručování korespondence /

Telefon

Informace získáte také na:
www.eon-distribuce.cz
info@eon.cz
tel. 800 77 33 22

Adresa je shodná s Adresou bydliště

Mobil

E-mail
Údaje vyplňte
HŮLKOVÝM PÍSMEM.

Osoba/osoby oprávněné k podpisu smlouvy (statutární orgán)
Příjmení, jméno, titul

Datum narození nebo rodné číslo

Telefon
Mobil
E-mail
Uvádějte, prosím, vaše telefonní číslo (nejlépe mobil), výrazně to urychlí celý proces v případě nedostatků v žádosti.

Část B - Údaje o zařízení odběratele
Adresa odběrného místa (U nového odběru se toto označení vztahuje k budoucímu odběrnému místu)

Katastrální území

Parcelní číslo

Číslo plynoměru
Upřesnění odběrného místa

Patro, číslo bytu

Číslo odběrného místa
rodinný dům

bytový dům, počet stávajících bytových jednotek:

jiný objekt, upřesněte:

Technická specifikace místa odběru
Přípojka

stávající

zhotovená při pl. plynofikaci

nová

Odběrné plynové zařízení

nové

rozšiřované

rekonstruované

Datum předpokládané realizace připojení k distribuční soustavě

Předpokládaný termín zahájení odběru zemního plynu

Seznam plynových spotřebičů
P. č.

Označení plynového spotřebiče
Druh
Typ

Počet

Jednotkový
příkon (kW)

m3/den

Spotřeba
min/hod

max/hod

Stav (nový /
stávající)

Využití

Stávající plynové spotřebiče
1

Plynová topidla

2

Plynový kotel

3

Plynový sporák

4

Jiné

5
Nové plynové spotřebiče
1

Evidenční číslo žádosti
(vyplňuje E.ON)

2
3
CELKEM

Datum přijetí žádosti
(vyplňuje E.ON)
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Počet plynoměrů
Nových

Stávajících

Umístění plynoměru (nevyplňovat v případě připojení nového odběrného místa)
venku

v bytě

na chodbě

ve sklepě

nebo:

Charakter odběru
Vaření S01 - spotřebiče umožňující vaření
Vytápění S03 - spotřebiče umožňující vytápění
TUV S02 - spotřebiče na ohřev vody

Celková předpokládaná spotřeba zemního plynu (m3/rok)

Časovost
C02 PRAC - odběr v pracovní dny
C01 SO, NE - odběr o víkendech a svátcích

Podmínky podání žádosti
Žadatel přiloží k vyplněné žádosti mapu, která obsahuje hranice pozemku a další orientační body na základě kterých lze jednoznačně
identifikovat připojovaný objekt.
Žadatel souhlasí, aby jeho osobní údaje zde uvedené, byly zpracovány za účelem plnění všech práv a povinností z této žádosti vyplývajících.
Má právo přístupu k těmto údajům a práva přiznané mu § 21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Prohlášení žadatele (Formulář vytiskněte a toto prohlášení vyplňte ručně.)
-

Žadatel potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této
žádosti i na všech přílohách k této žádosti.
Žadatel potvrzuje, že má k připojení odběrného zařízení souhlas
vlastníka dotčené nemovitosti.
Žadatel poskytuje souhlas ke zpracování údajů v rozsahu uvedeném
v žádosti, což je nezbytné pro řádnou identifikaci subjektu za

Datum

-

účelem uzavření a plnění ujednání smlouvy o připojení a to na
dobu trvání této smlouvy či případně do doby vypořádání
veškerých nároků z této smlouvy vzniklých.
Žadatel je srozuměn s možnými následky neposkytnutí údajů
v potřebném rozsahu pro náležité posouzení této žádosti.

Podpis žadatele / otisk razítka

