
ODSTOUPENÍ/VÝPOVĚĎ OD SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH 
DODÁVKY ELEKTŘINY A PLYNU

Jméno

EAN

EIC

Adresa odběrného místa

Adresa odběrného místa

Oznamuji tímto, že odstupuji od Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu:

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny číslo

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu číslo

Firma

Telefon E-mail

Datum narození IČ

Příjmení

z tohoto důvodu (vhodné vyberte a zaškrtněte):

   smlouva sjednaná mimo obchodní prostory společnosti* – odstupuji v souladu § 11a odst. 2, ve lhůtě do 14 dnů ode dne 
jejího uzavření

   smlouva sjednaná prostřednictvím komunikace na dálku (telefonicky, přes internet, atd.)* – odstupuji v souladu § 11a 
odst. 2, ve lhůtě do 14 dnů ode dne jejího uzavření

   zvýšení ceny dodávek plynu* – odstupuji v souladu § 11a odst. 5 zákona č. 458/2000

   zvýšení ceny dodávek elektřiny* – odstupuji v souladu § 11a odst. 5 zákona č. 458/2000

   výpověď ze smlouvy ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny* – vypovídám smlouvu v souladu § 11a odst. 3

   výpověď ze smlouvy ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky plyn*

   odstupuji v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami dle článku/odstavce č.*    z důvodu, že 

  jiný důvod*  

V dne Podpis

*  Zákazník je povinen uhradit Dodavateli vzniklé náklady ve výši již uskutečněné dodávky energie do doby ukončení této dodávky.
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ODBĚRATEL

ODBĚRNÉ MÍSTO – ELEKTŘINA

ODBĚRNÉ MÍSTO – PLYN

 – vypovídám smlouvu v souladu § 11a odst. 3


	Jméno: 
	fill_2: 
	Datum narození: 
	fill_4: 
	Firma: 
	Telefon: 
	Email: 
	EAN: 
	fill_9: 
	EIC: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	toggle_1: Off
	toggle_2: Off
	undefined: 
	toggle_3: Off
	toggle_4: Off
	toggle_5: Off
	toggle_6: Off
	toggle_7: Off
	toggle_8: Off
	toggle_9: Off
	toggle_10: Off
	fill_14: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	V: 
	dne: 


