ČEZ Teplárenská, a.s.

Přihláška k odběru tepelné energie
Upozornění: V průběhu jednání o uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie, žádný z jeho účastníků svými projevy a svým jednáním neslibuje
uzavřít ani neuzavírá za společnost ČEZ Teplárenská, a.s. tuto smlouvu. Smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít písemnou formu.

Údaje o vlastníkovi předávací stanice (odběrateli): platí pro všechna odběrná místa jednoho majitele.
(Máte-li více odběrných míst a chcete některé fakturovat na jinou adresu nebo v jiném intervalu, musí být zaveden jiný smluvní účet odběratele.)

Evidenční číslo odběratele (=číslo obchodního Číslo odběrného místa:
(přiděluje dodavatel)
partnera) (přiděluje dodavatel)
Jméno příjmení

Firma

(občan)

(právnická

nebo
1)
fyzická osoba ) *

Ulice, čp.
Město

Sídlo
ulice, čp.
Město

PSČ

PSČ

tel/fax/E-mail

tel/fax/E-mail

Datum narození

zastoupená

místo narození

IČ

(trvalé bydlišťě)

DIČ

*1)

*1)

Adresa pro zasílání faktur:
(pokud se liší od uvedené adresy)

Základní údaje o předávací stanici - odběrné místo
Název odběrného místa - místo odběru:
(pokud se liší od výše uvedené adresy)

1
2
3
4

Termín zahájení odběru tepelné
energie
Celková bytová vytápěná plocha
objektu(ů) 3
Celková nebytová vytápěná plocha
objektu(ů) 4
Obestavěný prostor objektu(ů)

6
7

Výkon předávací stanice (tepelné
ztráty objektu) – UT (TU) v MW
*2)

8 Způsob platby

a)

9
10

b)

*2

*2)
*3)

m

2

m

3

počet bytových jednotek:

počet vytápěných budov:
nebyty%

ano*2)

Celkový výkon
MW

ne*2)

Z toho technologie
MW

Roční spotřeba tepla
GJ

SIPO – spojovací číslo
poštovní poukázka
Bankovní spojení

IBAN

SWIFT

d) *2 příkaz k úhradě- číslo účtu/kód
banky (uvádějte i pro případ vrácení
přeplatku)

Bankovní spojení

IBAN

SWIFT

Elektronická fakturace

Pozn. Nutná aktivace ČEZ on-line http://www.cez.cz/teplarenska

c) *2 přímé inkaso – číslo účtu,
na kterém bude povoleno inkaso

ANO/NE *2

(nutné uvést e-mail pro zasílání fa (pokud
není uveden v záhlaví nebo se liší)

Způsob fakturace

datum:
*1)

2

* )

Požadované % rozdělení tepelné byty %
energie na bytové a nebytové odběry
Ohřev teplé užitkové vody z teplovodního
systému

5

m

*

*2)

a)

e-mail:

výše zálohy (11 v roce počínaje únorem) = roční

vyúčtování (pro občana)
výše měsíční zálohy

podpis:

b) Splátky

= měsíční vyúčtování

(pro právnické a fyzické subjekty)

..........................

Všechny změny je nutné včas písemně oznámit !

zaslat kopii výpisu z obchodního rejstříku (živnostenský list), doklad o přidělení DIČ
nehodící se škrtněte

Bytová vytápěná plocha: součet všech ploch místností sloužících k bydlení, kde je umístěno alespoň jedno topné těleso (obytné místnosti, WC,
koupelna, chodba a pod.).
Do bytové vytápěné plochy nelze počítat vytápěnou garáž, dílnu, skleník, saunu, ubytovnu či penzion.
*4)
Nebytová vytápěná plocha: součet ploch všech prostor nesloužících k bydlení, kde je umístěno alespoň jedno topné těleso (např. vytápěná garáž, sauna,
dílna, prostory k podnikání, obchod, kanceláře, učebny, ordinace, apod.).
Prostor, kde není topné těleso, se do žádné vytápěné plochy nepočítá.

