Upozornění pro zákazníky:
Účinnost smlouvy o distribuci končí provedením konečného odečtu stavu měřicího zařízení či jeho
odebráním distributorem způsobem dle příslušných Podmínek distribuce elektřiny PREdistribuce, a. s.
Není-li měřicí zařízení přístupné, nemůže být odběr ukončen, a proto je v zájmu zákazníka dohodnout
s pracovníky distributora termín jejich návštěvy. I v případě, že je měřicí zařízení přístupné, doporučujeme
zákazníkům, aby byli u konečného odečtu přítomni, a mohli si tak zkontrolovat správnost údajů. Vzájemné
závazky budou vyrovnány v režimu stávající platební metody, pokud nebude domluveno jinak.

Žádost o ukončení smlouvy
Volbu vždy vyznačte křížkem

Specifikace požadavků
Ukončení smlouvy o připojení

Ukončení smlouvy o distribuci elektřiny

Důvod ukončení smlouvy: .................................................................................................................................................................................................................

Zákazník
Číslo zákazníckého účtu

(naleznete na faktuře)

titul ....................jméno .....................................................příjmení .................................................................... titul ................... datum narození ....................................
obchodní firma / název ............................................................................................................................................................................................................................
Identifikační číslo IČ

telefon ..................................................fax..................................................... e-mail .........................................................................
oprávněný zástupce (jméno) ..............................................................................................................telefon ......................................

Odběrné místo
Číslo odběrného místa

(naleznete na faktuře)

Adresa odběrného místa
ulice ................................................................................ č. orientační.................................č. popisné ..............................č. kat. / parcely ..........................................
obvod .............................................................................. obec ........................................................................................................................PSČ ................................

Měřicí zařízení
Číslo elektroměru
Stavy číselníku ke dni ...................................................... Vysoký tarif (T1) ................................................................................
(naleznete na faktuře)

Stavy jsou pouze informační a slouží pro kontrolní účely

Nízký tarif (T2) ...................................................................................
Umístění elektroměru ...................................................... ..........................................................................................................
Upřesnění ....................................................................... ..........................................................................................................

Fakturační údaje
Jméno a příjmení / obchodní firma / název a adresa pro zaslání konečného vyúčtování
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. PSČ .......................................................................................................
Číslo bankovního účtu k vyrovnání závazku .............................................................................................................................................................................................

Odběr elektřiny může být ukončen nejdříve ke dni: ..............................................................................................................................................................................
Podáním této žádosti vyjadřuji svou vůli ve věci ukončení smluv podle údajů výše uvedených. Prohlašuji, že jsem oprávněn(a) k tomuto právnímu úkonu a že údaje zde
mnou uvedené jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom(a) toho, že v opačném případě jsem odpovědný(á) za toto své jednání.
Datum, podpis, popřípadě razítko zákazníka nebo oprávněného zástupce

Zákaznické e-centrum PRE
www.pre.cz/e-centrum

www.pre.cz

Za PREdistribuci, a. s.

Zákaznická linka PRE

Zákaznické centrum PRE

Centrum energetického poradenství PRE

Tel.: 267 055 555
Fax: 267 055 505
E-mail: pre@pre.cz
Provozní doba: Po–Pá 7.00–19.00
Záznamník: 19.00–7.00

Praha 1, Jungmannova 31 (palác Adria)
Praha 4, Vladimírova 18
Praha 9, Ocelářská 5a
Provozní doba: Po–Čt 9.00–18.00
Pá
9.00–12.00

Jungmannova 28 (Palác TeTa), Praha 1
Provozní doba: Po–Pá 10.00–18.00
Tel.: 267 055 555
E-mail: poradce@pre.cz
www.energetickyporadce.cz

