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ádost o ukonèení Smlouvy è.
Dùvod ádosti

ukonèení Smlouvy (demontá plynomìru)*

zmìna dodavatele plynu

Chcete-li zmìnit odbìr na jiného Zákazníka, vyplòte spolu s novým Zákazníkem formuláø ádost o zmìnu Zákazníka.
*) Termín ukonèení Smlouvy u demontáe a stav mìøení jsou pouze orientaèní. Pøesný termín a stav urèí distributor pøi demontái mìøidla.

A Odbìrné místo
Ulice a è. popisné

Obec

Poschodí
EIC

È. bytu

PSÈ
È. evidenèní

2 7 Z G

Výrobní èíslo plynomìru
Plynomìr
B Zákazník

Stav plynomìru

pøístupný (na hranici pozemku)

nepøístupný (za dveømi domu)

Jméno a pøíjmení / Název firmy

Ulice a è. popisné

Obec

Datum narození

PSÈ

IÈ

Telefon

DIÈ

E-mail

Osoba oprávnìná jednat za Zákazníka

Tel.

V pøípadì fyzické osoby dolote plnou moc

Zákazník ádá o ukonèení Smlouvy o sdruených slubách dodávky plynu k nejbliímu monému datu, kdy budou splnìny vekeré podmínky
pro ukonèení Smlouvy se stávajícím dodavatelem. Zákazník prohlauje, e souhlasí se stavem plynomìru a zavazuje se uhradit pøípadný nedoplatek
koneèného vyúètování za plyn.
(V pøípadì úmrtí stávajícího Zákazníka pøilote kopii úmrtního listu.)

Ukonèovací fakturu zaslat

na uvedenou e-mailovou adresu

na adresu trvalého bydlitì

na jméno a adresu

Jméno a pøíjmení / Název firmy
Ulice a è. popisné

Obec

PSÈ

V pøípadì pøeplatku si pøeji jeho zaslání na úèet èíslo
Pøi demontái mìøidla bude Smlouva ukonèena dnem demontáe se stavem poèítadla uvedeným na protokolu o demontái.
Prohlauji, e vekeré údaje v ádosti jsou správné, úplné a podepsáním této ádosti souhlasím s ukonèením výe uvedené Smlouvy. Jsem si
vìdom(a) pøípadných následkù pøi uvedení nepravdivých údajù.
Plná moc Zákazníka
Zákazník udìluje tímto plnou moc spoleènosti QUANTUM, a.s., IÈ: 25307762 k ukonèení Smlouvy o pøipojení k distribuèní soustavì pro výe
uvedené odbìrné místo u dotèeného provozovatele distribuèní soustavy a to vèetnì pøípadného zpìtvzetí právních jednání smìøujících k ukonèení
této Smlouvy.
Datum

Datum pøevzetí

Podpis Zákazníka / osoby oprávnìné jednat za Zákazníka
(razítko u podnikající osoby)

Pøevzal za QUANTUM, a.s.

