Podklady pro uzavření smlouvy
na hladině NN mimo území hl. m. Prahy
a Roztok u Prahy
Volbu vždy vyznačte křížkem

IDZ ...............................................................

Požadovaný typ smlouvy
smlouva o dodávce silové elektřiny

Trvání smlouvy

smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny

doba neurčitá

doba určitá do: ...................................................................................

Speciﬁkace požadavku
zřízení nového odběrného místa

změna zákazníka

změna jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe

změna dodavatele, požadovaný termín od: .................................................................................................

změna sazby

jiné .................................................................................................................................................................

Údaje o žadateli
jméno a příjmení / obchodní ﬁrma ......................................................................................................................................................................................................................................................
datum narození ............................................................................................. IČ ..................................................................................... DIČ ....................................................................................
Adresa trvalého bydliště / sídlo
ulice ........................................................................................................................... č. popisné ......................................................................... č. orientační ........................................................
obec ..................................................................................................................... obvod ................................................................................................. PSČ .........................................................
mobil1) ..................................................................... tel. / fax1) ........................................................................... e-mail1) ..................................................................................................................
Zákaznický účet Moje PRE (pro založení přístupu do zákaznického portálu Moje PRE musí být uvedeno číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa zákazníka)2)
Kontaktní osoba, osoba jednající nebo zastupující žadatele ...................................................................................................................................................................................................
Adresa pro zasílání faktur a korespondence

shodná s trvalým bydlištěm / sídlem

shodná s odběrným místem

jiná (vyplňte následující položky)

ulice ........................................................................................................................... č. popisné ......................................................................... č. orientační ........................................................
obec ..................................................................................................................... obvod ................................................................................................. PSČ .........................................................

Platební způsob

Frekvence záloh

měsíčně

dvouměsíčně

čtvrtletně

pololetně

ročně

2)

na účet dodavatele (příkaz k úhradě)

Elektronická fakturace

přímé inkaso

předčíslí – číslo účtu ......................................................... /kód banky ................................. výše limitu ....................................... Kč

e-mail pro zasílání el. faktury ..........................................................................................................

SIPO (pouze zálohy)

spojové číslo SIPO ............................................................

Způsob stanovení zálohy – zálohy se stanovují dle skutečně dosažených hodnot dodávek elektřiny
konstantní výše zálohy po celé fakturační období

Údaje o odběrném místě

přepočet dle sezónnosti
EAN

bytový dům

výše zálohy do první fakturace ................................................ Kč

8 5 9 1 8 2 4 0 0
rekr. objekt

Číslo odběrného místa

garáž

stavba

provozovna

kanceláře

8 1 1

Typ odběrného místa

rodinný dům

Adresa odběrného místa

ulice .................................................................................................................................... č.p................. č.o. ................. patro ................. číslo bytu ...................

jiný ...................................................

obec .............................................................................................. obvod ............................................................... č. katastru / č. parcely ................................................ PSČ .............................
stávající dodavatel ................................................................................................................................................................................... do ......................................................................................
požadovaná distribuční sazba ....................................................................................................
požadovaný produkt silové elektřiny ...........................................................................................

Hodnota jističe před elektroměrem

ano

A

3 fáze

územně příslušný provozovatel distribuční soustavy ...................................................................
Zákazník požaduje zastoupení na základě plné moci

1 fáze

ne

při ukončení smlouvy o sdružených službách / smlouvy o dodávce elektřiny u stávajícího dodavatele elektřiny
k uzavření smlouvy o připojení s příslušným provozovatelem distribuční soustavy pro výše uvedené odběrné místo zákazníka
Smlouva o dodávce a smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny jsou sjednávány podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Doporučujeme Vám seznámit se
s obchodními podmínkami dodávky elektřiny, které jsou k dispozici v Zákaznickém centru PRE, na internetových stránkách www.pre.cz a na Zákaznické lince PRE.

Poznámky, přílohy

Žadatel

V .............................................. dne ....................................

Potvrzení převzetí

..............................................
podpis

dne ......................................................

.................................................................................................................................................
podpis

Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10 – zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405, IC 60193913
1)
2)

Dobrovolně poskytnuté kontaktní údaje usnadní a zefektivní vzájemnou komunikaci a společnost Pražská energetika, a. s. má oprávněný zájem k využití těchto údajů k přímému marketingu dle podmínek zasílání obchodních sdělení. Zákazník má právo
proti tomuto využití vznést jakoukoliv formou námitku a v tomto případě společnost Pražská energetika, a. s. toto zpracování osobních údajů nezahájí/ihned ukončí.
Nezbytný údaj pro aktivaci příslušné služby.

Kontaktní formulář PRE
www.pre.cz/kontakt

Zákaznická linka PRE
Tel.: 800 550 055
Provozní doba: Po–Pá 7.00–20.00

Zákaznické centrum PRE
Praha 1, Jungmannova 31(palác Adria)
Praha 4, Vladimírova 18
Provozní doba: Po–Čt 9.00–18.00, Pá 9.00–12.00

Centrum služeb PRE
Praha 1, Jungmannova 28 (Palác TeTa)
Tel.: 267 053 464
E-mail: centrum.sluzeb@pre.cz
www.premereni.cz
Provozní doba: Po-Pá 9.00-18.00

