
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

jméno a příjmení/obchodní firma – název

jméno a příjmení/obchodní firma – název

Jméno a adresa pro zaslání konečného vyúčtování

Datum narození/IČ

Datum narození/IČ

Číslo elektroměru

Stav elektroměru VT

Využívané plynové spotřebiče

počet počet počet počet

Sporák Karma Kotel otop Tepelné  
čerpadlo

Boiler Kotel s ohřevem 
teplé vody (TUV) WAF Ostatní

 Vztah žadatele k nemovitosti

Nájemník

Majitel

Majitel nemovitosti

Souhlas stávajícího odběratele

Souhlas nového odběratele

Telefon

Telefon

EAN

Stav elektroměru NT

Jméno

Jméno

V dne

V dne

STÁVAJÍCÍ ODBĚRATEL

NOVÝ ODBĚRATEL

ODBĚRNÉ MÍSTO – ELEKTŘINA

Svěží proud na trhu energií
ELIMON a. s. | Jungmanova 31/23, 110 00 Praha 1 – Nové Město | IČ: 27163962 | DIČ: CZ27163962 | Telefon: +420 220 512 422, +420 474 720 240
E-mail: info@elimon.cz | www.elimon.cz | www.svezienergie.cz | Registrace společnosti vedená u Městského soudu v Praze, oddílB, vložka 9423 | Česká republika

Podpis

Podpis

Stávající odběratel souhlasí s převodem výše uvedených odběrných míst a stavů měřících zařízení na nového odběratele. Podpisem 
tohoto dokumentu souhlasí stávající odběratel s ukončením Rámcových smluv o poskytování služeb u výše uvedených odběrných 
míst z důvodu přepisu na nového odběratele.

ODBĚRNÉ MÍSTO – PLYN

Číslo plynoměru

Stav plynoměru

EIC

stejná jako doposud jiná kWhPředpokládaná  
roční spotřeba

*Legenda k využití odběrného místa – vyplňte kód

R01 Byt/rodinný dům/rekreační objekt R05 Školská a sportovní zařízení R09 Sezónní technologické odběry – léto

R02 Administrativní prostor R06 Prodejní zařízení R10 Kotelny

R03 Ubytovací a stravovací zařízení R07 Nemocniční a léčebná zařízení R11 Ostatní drobné odběry do 7,5 kWh/rok

R04 Výrobní prostor R08 Sezónní technologické odběry – zima R12 Technologické odběry – celoroční (CNG)

Využití odběrného místa* Dům Byt Patro Číslo bytu 
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