ŽÁDOST - změna smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny
pro zákazníka kategorie Domácnost a Živnostník/Firma
Změna stávajícího odběru

Nový odběr

Dodavatel: Manta Energy s. r. o. , se sídlem Lightinghouse Tower, Jankovcova 1569/2c, Praha 7, 170 00, IČ: 07198205, DIČ: CZ07198205,
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 296451
ZÁKAZNÍK:
Obchodní jméno / firma:

Datum narození / IČ:

Titul, jméno, příjmení:

DIČ:

C

Z

Trvalé bydliště / Sídlo:
č.p.

ulice

č.o.

psč

obec

Kontaktní osoba zmocněná
pro podání ŽÁDOSTI *
Telefon:

Email :

*Tuto Žádost může za zákazníka podepsat také osoba zplnomocněna Zákazníkem. Plná moc na základě které byla osoba zplnomocněna k podpisu této Žádosti, tvoří přílohu této Žádosti.
SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA:
Adresa odběrného místa:
č.p.

ulice

8 5 9 1 8 2 4

EAN:

č.o.

psč

obec

Číslo elektroměru:

ZÁKAZNÍK ŽÁDÁ NÍŽE UVEDENOU ZMĚNU:
ZMĚNA DISTRIBUČNÍ SAZBY
Současný stav
distribuční sazba:

Požadovaný stav
distribuční sazba:

Stav elektroměru Vysoký tarif (VT)**:

kWh

** Vyplňujte pouze v případě změny na C01d, C02d, C03d

Změna distribuční sazby je vždy platně dokončena teprve až doručením podepsané Smlouvy
o připojení místně příslušnému provozovateli distribuční soustavy společně s revizní zprávou
na provedené úpravy v odběrném místě určené distributorem a to v řádném termínu určeném
distributorem. Změna distribuční sazby je na základě platných právních předpisů možná
maximálně jednou ročně.
PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

STÁVAJÍCÍ

ZMĚNA JISTIČE
Současný stav
hlavní jistič před
elektroměrem
Současný stav
Počet fází hlavního
jističe

Požadovaný stav
hlavní jistič před
elektroměrem
Požadovaný stav
Počet fází hlavního
jističe

A
1f

3f

A
1f

3f

Změna velikosti hlavního jističe je vždy platně dokončena teprve až doručením podepsané
Smlouvy o připojení místně příslušnému provozovateli distribuční soustavy společně s revizní
zprávou na provedené úpravy v odběrném místě určené distributorem a zároveň s doručením
potvrzení o uhrazení poplatku za příkon (pouze v případě že se jedná o zvýšení jističe), to vše v
řádném termínu určeném provozovatelem distribuční soustavy.
STÁVAJÍCÍ

NOVÉ

NOVÉ

Osvětlení

kW

Pohony, svářečky nad 3,5 kW

kW

Příprava pokrmů - třífázové připojení

kW

Technologické ohřevy

kW

Ohřev vody (TUV) - akumulační

kW

Chlazení

kW

Akumulační topení

kW

Zasněžování

kW

Přímotopné topení

kW

Závlahy

kW

Klimatizace

kW

Záložní zdroj elektřiny

Ostatní spotřebiče do 3,5 kW

kW

Tepelné čerpadlo

kW
kW

OBECNÉ ZMĚNY
Změna periodicity záloh

Změna zasílací adresy

Změna čísla účtu

Změna názvu firmy

Ostatní

Popište požadovanou změnu:

TERMÍN ZMĚNY
Datum realizace změny smluvního parametru
(vyplňuje Dodavatel)

Požadovaná změna smluvního parametru k
V případě nevyplnění, bude dodavatelem zvolen nejbližší možný termín změny.

Zákazník bere na vědomí, že Žádost bude vyřízena Dodavatelem v souladu s uzavřenou smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami a platnou legislativou. Neúplná Žádost nebo Žádost
bez popsaných dokladů nemusí být Dodavatelem vyřízena. Za uvedení správných a úplných údajů do Žádosti odpovídá Zákazník. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé případnou nesprávností
nebo neúplností takových údajů.
ZA DODAVATELE

ZA ZÁKAZNÍKA
V
dne

podpis

ZÁKAZNICKÁ LINKA: +420 212 242 139

energetik@mantaenergy.cz

www.mantaenergy.cz

