AH-ENERGY, s.r.o., Zlín, Louky 304, PSČ 763 02

NÁVRH UZAVŘENÍ DOHODY O

DODÁVCE PLYNU

(vyplňte čitelně hůlkovým písmem)

Žadatel
Firma :
Ulice :
Obec :
Telefon :
IČ :

Fax :
DIČ:

Číslo popisné / orientační :
PSČ :
E – mail:
Datum narození:

Číslo bytu:

Číslo popisné / orientační :
PSČ:
Telefon:

Adresa odběrného místa
Název provozovny :
Ulice:
Obec:
Poschodí :
(prosím zaškrtněte)

Vztah žadatele k odběrnému místu :

□ majitel (vlastnické právo)

□ nájemník (nájemné právo)

Adresa pro zasílání korespondence
Firma :
Číslo popisné / orientační :
PSČ :

Ulice :
Obec :
Úhrada záloh
Výše záloh (Kč):
Periodicita :

□ měsíčně

Způsob úhrady:

□ příkaz k úhradě

□ čtvrtletně

□ pololetně

□ ročně

□ inkasní příkaz

□ složenka

Číslo účtu

/
Přeplatek na účet:

Spec. symbol
Údaje o měřidle (u stávajícího OPZ)
Výrobní číslo plynoměru :

Stav plynoměru :

Umístění plynoměru :

Plánovaná roční spotřeba :

Předávací místo plynu :
název spotřebiče
počet ks

název spotřebiče

sporák:

ohřívač vody nad 12 kW:

kotel kombinovaný:

lokální topidlo:

kotel do 25 kW:

jiný:

ohřívač vody:

kotel nad 25 KW:

počet ks

název spotřebiče

počet ks

Souhlas vlastníka nemovitosti :
Vlastník nemovitosti souhlasí s dodávkou plynu pro odběrné místo dle tohoto návrhu.
Dne :
podpis(y), razítko
Podpisem této žádosti žadatel souhlasí s tím, že jeho údaje zde uvedené budou zpracovány pouze pro potřeby společnosti AH-ENERGY s.r.o. za
účelem jednání a plnění smluvního vztahu a nabízení služeb AH-ENERGY s.r.o., a že osobní údaje budou poskytovány dalším zpracovatelům dle
zákona č, 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, který pro AH-ENERGY s.r.o., vykonávají smluvené činnosti. Souhlas je poskytnout do doby
zamítnutí nebo uzavření a trvání smluvního vztahu. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu a dobu vymáhání případně
vzniklých pohledávek a archivovány po dobu zákonných archivačních lhůt.

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v návrhu jsou správné a úplné. Jsem si vědom(a) možných následků při
uvedení nepravdivých údajů.
Dne:
Žadatel - podpis, razítko
V
dne
za AH-ENERGY prověřil a převzal

AH-ENERGY, s.r.o., Zlín, Louky 304, PSČ 763 02
Doklady potřebné pro uzavření Smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu
Pro kategorii domácnost
 doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
 v případě zástupu žadatele předloží zmocněný originál vyplněné "Plné moci" od zmocnitele
 na 1. straně návrhu potvrzení - souhlas majitele nemovitosti potvrzený podpisem
+ podle způsobu úhrad záloh a faktur
 inkasní příkaz, příkaz k úhradě - doklad o účtu (smlouva o zřízeni bankovního účtu)
Pro kategorii průmyslový odběratel
 jednatel firmy (v případě zástupu žadatele předloží zmocněný originál vyplněné "Plné moci" od zmocnitele)
 originál- doklad o přidělení IČ (výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, zřizovací listina, živnostenský
list, statut, koncesní listina, registrace)
 originál- doklad o DIČ (u plátců DPH)
 na 1. straně návrhu potvrzení - souhlas majitele nemovitosti potvrzený podpisem
+ podle způsobu úhrad záloh a faktur
 inkasní příkaz, příkaz k úhradě - doklad o účtu (smlouva o zřízeni bankovního účtu)

