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VÝPOVEĎ ZO ZMLUVY O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY/
NÁVRH NA UZATVORENIE DOHODY O UKONČENÍ ZMLUVY O ZDRUŽENEJ
DODÁVKE ELEKTRINY - KATEGÓRIA DOMÁCNOSŤ
1. Odberateľ
Priezvisko, meno a titul

Dátum narodenia

Zákaznícke číslo

ďalej len „Odberateľ”)

2. Trvalé bydlisko
Ulica

Číslo.or./popisné

Obec

PSČ

E-mail

Telefón

3. Adresa odberného miesta

24Z
EIC odberného miesta (povinný údaj – údaj je uvedený na vyúčtovacej faktúre za dodávku elektriny)

Ulica

Číslo.or./popisné

Obec

PSČ

4. Ukončenie odberu
Ako odberateľ zo Zmluvy o združenej dodávke elektriny č.

uzavretej dňa

(ďalej len "Zmluva")

týmto oznamujem, že odstupujem od Zmluvy o združenej dodávke elektriny

Dôvod ukončenia:
Úmrtie odberateľa

Zmena dodávateľa

Predaj nehnuteľnosti

Zánik odberného miesta / búracie práce

Ukončenie nájomnej zmluvy1)

Bez udania dôvodu

Iný dôvod
Odberateľ svojím podpisom vyhlasuje, že nemá vzťah k nehnuteľnosti ku dňu:

1)

Požadovaný dátum ukončenia Zmluvy

Stav určeného meradla ku dňu podania tejto žiadosti

5. Korešpondenčná adresa na zaslanie faktúry ukončeného odberu
Ulica

Číslo.or./popisné

Obec

PSČ

Číslo účtu na zaslanie preplatku
IBAN

Dátum

BIC (SWIFT)

Miesto

Odberateľ

Odberateľ (podpis)

Vysvetlivky k tlačivu Žiadosť o ukončenie odberu
Ak sa zmluva ukončuje so zástupcom odberateľa:
- originál plnomocenstva, ak sa odberateľ dal zastupovať,
- plnomocenstvo musí obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska splnomocniteľa a splnomocnenca a taktiež rozsah
- splnomocnenia,
- plnomocenstvo musí byť podpísané splnomocniteľom, pričom overenie notárom sa nevyžaduje.
Dokladmi, ktorými je možné preukázať uvedené skutočnosti sú napr:
- v prípade zmeny vlastníka nehnuteľnosti: rozhodnutie príslušnej správy Katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva, kúpno-predajná zmluva,
- výpis z katastra nehnuteľností,
- v prípade ukončenia nájmu dojednaného so samosprávnym orgánom: úradné potvrdenie vydané úradom miestnej samosprávy,
- v prípade úmrtia: úmrtný list.

