
Žádost o změnu zákazníka

EAN (uvedeno ve vyúčtování) Výrobní číslo elektroměru

Číselný stav eletroměru -vysoký tarif (I)

-nízky tarif (II)

Datum odečtu / ukončení smlouvy

Stávající zákazník

Příjmení,jméno,titul / Obchodní firma Datum narození / IČ,DIČ

Telefon/ Mobil E-mail

Adresa trvalého bydliště nebo sídla firmy

Adresa odběrného místa

Bankovní spojení pro zaslání případného přeplatku

E-mail pro zaslání konečného vyúčtování

Prohlášení stávajícího zákazníka:

Zákazník prohlašuje, že souhlasí se stavem elektroměru uvedeným v této žádosti 

a zavazuje se uhradit případný nedoplatek konečného vyúčtování za elektřinu.

Datum

Podpis stávajícího zákazníka / razítko

Informace:

Stávající a nový zákazník vyplní tuto žádost společně, tímto podají podnět k ukončení smlouvy se stávajícím

zákazníkem a k uzavření nové smlouvy s novým zákazníkem. V případě zastoupení těchto osob je nutné 

předložit ověřenou plnou moc.

 Firma EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C,

 vložka 32016

Bankovní spojení: tel: 544 224 122, 544 224 133 IČ:        25545027

ČSOB a.s. – pobočka Brno  č.ú.: 122801607 /0300                          e-mail: eeika@eeikasafranek.cz DIČ: CZ25545027

8591824

EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.

Traťová 574/1  
61900   Brno

EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.



Nový zákazník:

EAN  (uvedeno ve vyúčtování) Výrobní číslo elektroměru

Příjmení,jméno,titul / Obchodní firma Datum narození / IČ,DIČ

Telefon/ Mobil E-mail

Adresa trvalého bydliště nebo sídla firmy

Adresa odběrného místa

Bankovní spojení 

Adresa pro zasílání korespondence a daňových dokladů

Charakter odběru:

Požadovaná výše měsíčních záloh 

Stávající sazba

Plná moc zákazníka

Níže podepsaný zákazník uděluje tímto plnou moc společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o., 

IČ:25545027 k zastupování a veškerým právním úkonům  souvisejícím s procesem

změny dodavatele elektřiny do výše uvedeného odběrného místa, zejména 

k ukončení smluvních vtahů s dodavteli elektřiny, jejichž předmětem je dodávka

elektřiny a to včetně případného zpětvzetí těchto právních úkonů za účelem řádného

procesu změny dodavatele uzavření Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny.

Dále pak zastupování zákazníka při registraci u společnosti OTE,a.s.

IČ:26463318, Sokolovská 192/79,Karlín,186 00 ,Praha 8.

Datum

Podpis nového zákazníka/razítko

 Firma EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, 

vložka 32016

Bankovní spojení: tel: 544 224 122, 544 224 133 IČ:        25545027

ČSOB a.s. – pobočka Brno  č.ú.: 122801607 /0300                          e-mail: eeika@eeikasafranek.cz DIČ: CZ25545027

8591824

EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.

Traťová 574/1  
61900   Brno
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