
Nový dodavatel elektřiny:

Požadovaný termín ukončení smlouvy pro OM:

ukončení odběru a zároveň Zákazník žádá o demontáž elektroměru 

Zákazník má povinnost umožnit přístup k měřícímu zařízení k provedení odečtu a jeho demontáže. 
Žádost musí být doručena minimálně 30 kalendářních dní před požadovaným termínem ukončení.

Číslo Smlouvy Dodavatele:

Důvod ukončení odběru:

změny dodavatele

Smlouva bude ukončena v souladu s uzavřenou smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky elektřiny.

změna zákazníka v OM - Nový zákazník bude odebírat elektřinu od EP ENERGY TRADING, a.s. - přepis OM

Současně s Žádostí o ukončení musí být zaslána Žádost nového zákazníka o smlouvu se shodným datem, bez ní nelze změnu (přepis) Zákazníka v OM provést. 
Žádosti musí být doručeny minimálně 5 pracovních dní před požadovaným termínem ukončení (přepisu).

změna zákazníka v OM - Nový zákazník nebude odebírat elektřinu od EP ENERGY TRADING,a.s.

Žádost musí být doručena minimálně 30 kalendářních dní před požadovaným termínem ukončení.

Zákazník bere na vědomí, že Žádost bude vyřízena Dodavatelem v souladu s uzavřenou smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky elektřiny a platnou 
legislativou. Neúplná Žádost nebo Žádost bez požadovaných dokladů nemusí být Dodavatelem vyřízena. Za uvedení správných a úplných údajů do Žádosti odpovídá 
Zákazník; Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé případnou nesprávností nebo neúplností takových údajů.

Stav elektroměru k termínu požadované změny: bude zadán přes Zákaznický portál

vyúčtovat dle následujících hodnot
Číslo elektroměru Stav - VT

Jméno a příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu

Ulice Číslo Obec PSČ Stát

Adresa pro zaslání konečného vyúčtování: stejná jako adresa trvalého pobytu

jiná - vyplňte:
Jméno, Přijmení

jiné

úmrtí - nutno doložit kopií úmrtního listu

prodej, ukončení nájemní smlouvy - nutno doložit kopií smlouvyDůvod změny zákazníka v OM:

Důvod a co k tomu zákazník v příloze dokládá

Stav - NT

Nový zákazník:

EAN: 859182400

StátPSČObecČísloUlice

Adresa odběrného místa

Žádost o ukončení smlouvy/ dodávky do odběrného místa - Domácnost 
(dále jen "Žádost")

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, info@epet.cz, zákaznická linka 255 707 099.

 Dodavatel

 Zákazník

Telefon
Adresa trvalého pobytu

Datum narození

PříjmeníJménoTitul před jménem

E-mail

. .

Ulice Č. p. Č. o. Obec

/
PSČ

Titul za jménem

Místo

Jméno a příjmení, funkce

Podpis a razítko

Za Zákazníka

Datum podpisu Místo

Jméno a příjmení

Datum podpisu

Podpis

Za Dodavatele

Specifikace odběrného místa (dále také "OM"):

Zákazník žádá o ukončení smlouvy pro OM z důvodu:

www.uet.cz
mailto:profit@uet.cz

Zákazník má povinnost umožnit přístup k měřícímu zařízení k provedení odečtu a jeho demontáže.
Žádost musí být doručena minimálně 30 kalendářních dní před požadovaným termínem ukončení.
Smlouva bude ukončena v souladu s uzavřenou smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky elektřiny.
Současně s Žádostí o ukončení musí být zaslána Žádost nového zákazníka o smlouvu se shodným datem, bez ní nelze změnu (přepis) Zákazníka v OM provést.
Žádosti musí být doručeny minimálně 5 pracovních dní před požadovaným termínem ukončení (přepisu).
Žádost musí být doručena minimálně 30 kalendářních dní před požadovaným termínem ukončení.
Zákazník bere na vědomí, že Žádost bude vyřízena Dodavatelem v souladu s uzavřenou smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky elektřiny a platnou legislativou. Neúplná Žádost nebo Žádost bez požadovaných dokladů nemusí být Dodavatelem vyřízena. Za uvedení správných a úplných údajů do Žádosti odpovídá Zákazník; Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé případnou nesprávností nebo neúplností takových údajů.
Stav elektroměru k termínu požadované změny:
Adresa pro zaslání konečného vyúčtování: 
Není vyplněn způsob zaslání konečného vyúčtování
Důvod změny zákazníka v OM:
Nový zákazník:
Adresa odběrného místa
Žádost o ukončení smlouvy/ dodávky do odběrného místa - Domácnost
(dále jen "Žádost")
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, info@epet.cz, zákaznická linka 255 707 099.
 Dodavatel
 Zákazník
Adresa trvalého pobytu
Datum narození
.
.
/
PSČ
Podpis a razítko
Za Zákazníka
Za Dodavatele
Specifikace odběrného místa (dále také "OM"):
Zákazník žádá o ukončení smlouvy pro OM z důvodu:
8.2.1.4029.1.523496.503679
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