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Změna rezervované kapacity

Zkušební provoz

DODAVATEL: Manta Energy s.r.o. se sídlem Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 296451, IČ: 07198205 DIČ: CZ07198205, Číslo účtu/Kód banky: 115-7209810217/0100, ID RÚT: 33081, zákaznická linka: +420 212 242 139, e-mail: info@mantaenergy.cz
ZÁKAZNÍK:
Obchodní jméno / firma:
Adresa sídla,
místa podnikání:

IČ:

č.p.

ulice

č.o.

psč

obec

Kontaktní osoba zmocněná
pro podání ŽÁDOSTI *

Funkce:

Telefon:

Email :

*Tuto Žádost může za zákazníka podepsat osoba uvedená ve smlouvě jako kontaktní nebo také osoba zplnomocněná zákazníkem. V takovém případě doloží plnou moc k žádosti.
SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA:
Adresa odběrného místa:
č.p.

ulice

EAN:

psč

obec

8 5 9 1 8 2 4
ZKUŠEBNÍ PROVOZ

ZMĚNA ROČNÍ REZEROVANÉ KAPACITY

Zákazník požaduje zkušební provoz na období

Zákazník požaduje změnu ROČNÍ rezerované kapacity od:
měsíc

Současný stav

č.o.

Požadovaný stav

MW

rok

MW

Zvýšení Roční rezervované kapacity (RRK) je možné každý měsíc až do výše
Rezervovaného příkonu (RP). Snížení RRK je možné pouze po uplynulých 12 měsících od
jakékoli poslední změny RRK. Požadavek na změnu RRK musí být Dodavateli doručen do
25. dne v měsíci na měsíc následující.

od

do

V souladu z vyhláškou §5a vyhlášky č.451/2005 sb. Součástí této žádosti musí být
doložena technická dokumentace pro povolení zkušebního provozu. Maximální doba na
kterou lze Zkušební provoz sjednat je 3 měsíce.

ZMĚNA MĚSÍČNÍ REZERVOVANÉ KAPACITY
Zákazník požaduje změnu Měsíční rezervované kapacity pro rok

leden

MW

duben

MW

červenec

MW

říjen

MW

únor

MW

květen

MW

srpen

MW

listopad

MW

březen

MW

červen

MW

září

MW

prosinec

MW

Součet Roční rezervované kapacity a Mesíční rezervované kapacity nesmí být vyšší než hodnota Rezervovaného příkonu. Požadavek na zmenu Mesíční rezervované kapacity musí být
Dodavateli dorucen do 25. dne v měsíci na měsíc následující.
OBECNÉ ZMĚNY
Změna zasílací adresy

Změna čísla účtu

Změna názvu firmy

Ostatní

Popište požadovanou změnu:

Zákazník bere na vědomí, že Žádost bude vyřízena Dodavatelem v souladu s uzavřenou smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami a platnou legislativou. Neúplná Žádost 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:

Místo podpisu

Dne

Razítko / podpis

,
Titul, jméno, příjmení, funkce

Zákaznická linka: +420 212 242 139

energetik@mantaenergy.cz

www.mantaenergy.cz
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Změna rezervovaného příkonu

Nový odběr

ZMĚNA REZERVOVANÉHO PŘÍKONU

Stávající hodnota rezervovaného příkonu

MW

Požadovaná hodnota rezervovaného příkonu:

Předpoklad odebrané energie za rok

kWh

Požadavek na zvýšenou spolehlivost dodávky

Charakter připojení

trvalé

krátkodobé

Nejvyšší napěťová hladina odběrného zařízení
Druh kompenzace:

kWh
skupinová

centrální

MW
ano

ne

Doba trvání krátkodobého připojení do:
Požadovaný termín připojení
individuální

jiná

výkon

kVar

Pokud požadujete kvalitu dodávky nad standard určený vyhláškou ERÚ a Pravidly provozování distribučních soustav, tak v takovém případě budete hradit náklady
spojené s realizací tohoto nadstandardního požadavku ze strany Provozovatele distribuční soustavy. Požadavek na zvýšenou spolehlivost dodávky prosím specifikujte
v oddílu Doplňující poznámky a výše označte křížkem možnost ano.
PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

DRUH SPOTŘEBIČE

STÁVAJÍCÍ

NOVÉ

DRUH SPOTŘEBIČE

STÁVAJÍCÍ

NOVÉ

Akumulační topení

kW

kW

Spotřebiče se zpětnými vlivy

kW

kW

Přímotopné topení

kW

kW

Osvětlení

kW

kW

Tepelné čerpadlo – pohon

kW

kW

Klimatizace

kW

kW

Ohřívače vody – akumulační

kW

kW

Technologické ohřevy

kW

kW

Ohřívače vody – přímotopné

kW

kW

Ostatní spotřebiče

kW

kW

Pohony, svářečky

kW

kW

Záložní zdroj

kW

kW

Příprava pokrmů

kW

kW

DOPLŇUJÍCÍ POZNÁMKY

Zákazník bere na vědomí, že Žádost bude vyřízena Dodavatelem v souladu s uzavřenou smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami a v souladu s ustanoveními
pro připojení odběrného zařízení k zařízení distribuční soustavy PDS podle zákona číslo 458/2000 Sb., energetický zákon a prováděcích vyhlášek v platném znění. Dále
zákazník bere na vědomí, že mu na základě této Žádosti může být Provozovatelem distribuční soustavy stanovena výše podílu na nákladech spojených s připojením
a se zajištěním požadovaného příkonu.
Neúplná Žádost 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:

Místo podpisu

Dne

Razítko / podpis

,
Titul, jméno, příjmení, funkce

Zákaznická linka: +420 212 242 139

energetik@mantaenergy.cz

www.mantaenergy.cz

