
ŽÁDOST O PŘERUŠENÍ DODÁVKY A NÁVRH UKONČENÍ SMLOUVY 
O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU

Jméno

Jméno

Způsob vrácení přeplatku

Nedoplatek

poštovní poukázka

poštovní poukázka

převod na účet

příkaz k úhradě

Číslo místa spotřeby

Ulice

Ulice

Přepis na jinou osobu bez demontáže plynoměru**

Ukončení odběru s demontáží plynoměru*

Změna dodavatele – důvod

Město

Město

Firma

Číslo smlouvy

Telefon

V

E-mail

dne

IČ

Příjmení

Příjmení

Datum narození

EIC Kód

Číslo popisné/orientační

Číslo popisné/orientační

PSČ

PSČ

Podpis
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ODBĚRATEL

ADRESA MÍSTA SPOTŘEBY

ADRESA PRO ZASLÁNÍ KONEČNÉHO VYÚČTOVÁNÍ

PLATEBNÍ PODMÍNKY KONEČNÉHO VYÚČTOVÁNÍ

ÚDAJE O MĚŘIDLE (PLYNOMĚRU)

Výrobní číslo plynoměru

Umístění plynoměru

Stav plynoměru

Kontaktní telefon pro sjednání 
termínu demontáže měřidla

Žádám o přerušení dodávky ke dni

Zákazník prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé, a je si vědom případných následků vzniklých z důvodů uvedení 
nepravdivých údajů.

*  V případě demontáže plynoměru musí zákazník umožnit příslušnému provozovateli distribuční soustavy přístup k plynoměru. Požádá-li zákazník o ukon-
čení smluvního vztahu s demontáží plynoměru, zaniká v případě akceptace žádosti dodavatelem smluvní vztah k okamžiku demontáže plynoměru 
provozovatelem distribuční soustavy.

**  Neproběhne-li změna dodavatele u přepisu na jinou osobu nejpozději do 30 dnů od podání této žádosti, bude učiněna ze strany provozovatele distri-
buční soustavy demontáž měřidla. Nezajištěním smluvního odběru jiné osoby v odběrném místě se zákazník vystavuje riziku vzniku neoprávněného 
odběru plynu s následným vznikem odpovědnosti za škodu způsobenou neoprávněným odběrem plynu.
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