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Upresnenie odberového diagramu k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č.   
  (ďalej ako „Zmluva o dodávke“) 

1. Odberateľ  
Názov:     Sídlo:  
IČO:   DIČ:      IČ DPH:       
E-mail:   Telefón:      
 
2. Zmluvné strany sa, v súlade so Zmluvou o dodávke, pre potreby riadneho priebehu zabezpečovania dodávok dohodli na nasledovnom 
Odberovom diagrame 
 
3. Identifikácia odberného miesta a upresnenie odberového diagramu 
 

EIC kód odberného 
miesta 

Spotreba elektriny v MWh za príslušný mesiac* Zmluvné 
množstvo 
v MWh/rok január február marec apríl máj jún júl august september október november december 

              

              

              

              

              

              

 
*Upresnenie odberového diagramu je platné na obdobie od   do  
 
Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že toto upresnenie odberového diagramu je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke.  
 
4. Za Odberateľa:   
Dátum:  Meno a priezvisko oprávnenej osoby:   Podpis a pečiatka: ................................ 
 
5. Za Dodávateľa:   
Dátum:  Meno a priezvisko oprávnenej osoby:   Podpis a pečiatka: ................................ 
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