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Žadatel / Zákazník (subjekt, se kterým je uzavřena Smlouva) Zákazník č.:

Titul, jméno, příjmení / Firma:

Zastoupen:

Ulice: Číslo pop./orient.:

Obec: PSČ:

Datum narození: IČ:

Adresa místa spotřeby

Číslo místa spotřeby:

EIC kód: | 2 | 7 | Z | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ulice: Číslo pop./orient.:

Obec: PSČ:

Telefon:*)

NÁVRH NA UKONČENÍ SMLOUVY O SDRUŽENÝCH  
SLUŽBÁCH DODÁVKY ZEMNÍHO PLYNU DOHODOU

OBCHODNÍK: innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, 
IČ: 49903209, DIČ: CZ49903209, zápis v OR: MěS v Praze, sp. zn.: C 220583 (dále jen „innogy”)

Místo a datum podpisu Zákazníka:

Podpis ZákazníkaM
ís

to
 p

ro
 V

áš
 

po
dp

is
	Ukončení smlouvy s přerušením dodávky a demontáží plynoměru
	Ukončení smlouvy s přepisem na jinou osobu bez demontáže plynoměru a bez současné změny dodavatele

*) nepovinný údaj – jeho poskytnutím však umožníte významné zkvalitnění komunikace s Vámi a zvýšení úrovně poskytovaných služeb

Adresa pro zaslání ukončovací faktury

Titul, jméno, příjmení / Firma:

Ulice: Číslo pop./orient.:

Obec: PSČ:

E-faktura:

Kontaktní telefon pro sjednání termínu demontáže měřidla:

Platební podmínky ukončovací faktury

Přeplatek složenka „B“ převod na účet: – /

Nedoplatek složenka „A“ / příkaz k úhradě inkaso z účtu: – /

Údaje o měřidle (plynoměru) (vyplňte pouze v případe přepisu na jinou osobu)

Výrobní číslo plynoměru: Stav plynoměru:

Umístění plynoměru: venkovní vnitřní

Tímto navrhuji ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu dohodou ke dni

z důvodu (uveďte konkrétní důvod):

Přílohy dokládající důvod návrhu (název a počet stran):

Zároveň zplnomocňuji Obchodníka k provedení všech úkonů souvisejících s ukončením smlouvy o připojení uzavřené mezi mnou a provozovatelem 
distribuční soustavy vztahující se k předmětnému místu spotřeby, a to ke dni ukončení Smlouvy o sdružených službách.

Jsem si vědom(a), že je nezbytné respektovat lhůty a pravidla platného řádu distributora, a proto může být mnou navržený termín ukončení 
Smlouvy posunut o příslušný počet dnů odpovídající tam uvedeným lhůtám.

Prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje v tomto návrhu jsou pravdivé a úplné. Jsem si vědom(a) možných následků při uvedení nepravdi-
vých údajů a dále prohlašuji Obchodníkovi, že jsem oprávněn(a) k ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu.

Tento návrh podléhá individuálnímu posouzení jeho důvodnosti, o jehož výsledku bude Zákazník Obchodníkem vyrozuměn.
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