
Dodavatel

E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice | IČ: 26078201 | DIČ: CZ26078201 | Společnost je zapsána 
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390 
Korespondenční adresa: E.ON Česká republika, s.r.o., Středisko služeb zákazníkům, Poštovní přihrádka 54, 656 54 Brno
Kontakt: E.ON Zákaznická linka 800 77 33 22, info@eon.cz, www.eon.cz

Popis odběrného místa

Kód EAN   (naleznete ve Vaší smlouvě nebo na faktuře)

Číslo místa spotřeby  (naleznete ve Vaší smlouvě nebo na faktuře)

Výrobní číslo elektroměru  (číslo začínající „N“ na elektroměru)

Adresa odběrného místa:
 (ulice, číslo popisné / číslo orientační, PSČ, město)

Důvod žádosti    ukončení smlouvy na elektřinu (demontáž elektroměru) 

    změna dodavatele elektřiny
Chcete-li převést odběr na jiného zákazníka, vyplňte spolu s novým zákazníkem „Žádost o změnu zákazníka (přepis)“. 

Zákazník
Jméno a příjmení / Název firmy:

Datum narození / IČ, DIČ: 

Adresa trvalého bydliště / sídla firmy:

Telefon:  E-mail:

Osoba oprávněná jednat za zákazníka:
(V případě fyzické osoby doložte plnou moc) Telefon:

Ukončovací fakturu si přeji zaslat:

   na uvedenou e-mailovou adresu:   na adresu trvalého bydliště

   na jméno a adresu:

 V případě přeplatku si přeji jeho zaslání na číslo účtu: 

Žádám o ukončení smlouvy na elektřinu k datu: 

Pro sjednání termínu demontáže elektroměru, prosím, vyplňte: (   pokud jsou údaje stejné jako v sekci Zákazník, pouze zaškrtněte.)

Příjmení, jméno: Telefon:

Ostatní sdělení žadatele:

Plná moc zákazníka
Zákazník uděluje tímto plnou moc společnosti E.ON Energie, a.s. | IČ: 26078201 | k:
-  ukončení smlouvy o připojení k distribuční soustavě pro výše uvedené odběrné místo u dotčeného provozovatele distribuční soustavy 
 a to včetně případného zpětvzetí právních jednání směřujících k ukončení této smlouvy.

Žádost o ukončení smlouvy

E3

Datum: Podpis zákazníka / osoby oprávněné jednat za zákazníka

Poznámka 
Zákazník společně s žádostí předkládá:
-  čestné prohlášení  - v případě, kdy původního odběratele není možné zastihnout kvůli ukončení odběru;
  -  v případě, kdy osoba žádá o obdržení konečného vyúčtování za odběr předchozího odběratele včetně přeplatku.

U zákazníků Podnikatelé (firmy, organizace) ukončuje Smlouvu osoba oprávněná jednat v této záležitosti jménem příslušné firmy nebo organizace (např. jednatel).  
V případě zastoupení této osoby je nutné předložit plnou moc.
U zákazníků Domácnosti ukončuje Smlouvu osoba uvedená v původní smlouvě. V případě zastoupení této osoby je nutné předložit plnou moc.
V případě úmrtí původního zákazníka přiložte kopii úmrtního listu (parte nepostačuje).

Informace o zpracování osobních údajů 
Berete na vědomí, že Vaše údaje uvedené v tomto formuláři budeme v nezbytném rozsahu zpracovávat za účely uvedenými na webové stránce www.eon.cz  
v sekci Ochrana osobních údajů. Zde najdete také veškeré další informace ohledně zpracování osobních údajů.
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NOVÁK JAN, ING., BOČNÍ 44, 779 00 HOLICE, NOVÝ SVĚT


