Evidenční číslo žádosti

Žádost o připojení z distribuční sítě
PREdistribuce, a. s., na hladině NN
Obchodní partner

Smluvní účet

Specifikace požadavků

Přijato

Místo spotřeby

Volbu vždy vyznačte křížkem

Připojení nových spotřebičů ve stávajícím odběrném místě

Připojení nového objektu k distribuční síti

Zvýšení jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem

Krátkodobé připojení do ................................................................

Připojení nového odběrného místa v objektu již připojeném k distribuční síti

Jiné ..............................................................................................

Žadatel
titul .................. jméno ................................................ příjmení .............................................................. titul ................. datum narození .................................
obchodní firma ..............................................................................................................................................................................................................................
identifikační číslo iČ

daňové identifikační číslo diČ

telefon 1)......... ........................................... e-mail 1).........................................................

kontaktní adresa ...........................................................................................................................................................................................................................

Zastoupený
titul .................. jméno ................................................ příjmení .............................................................. titul ................. datum narození .................................
obchodní firma ..............................................................................................................................................................................................................................
identifikační číslo iČ

daňové identifikační číslo diČ

1)

1)

telefon ......... ........................................... e-mail .........................................................

kontaktní adresa ...........................................................................................................................................................................................................................

Odběrné místo
ulice ............................................................................................................................... č. popisné ...................................... č. orientační .................................
č. parcelní ...................................................... patro, č. prostoru ............................................................... obvod .......................................................................
obec................................................................................................................................................................ PSČ .......................................................................
typ

rodinný dům

byt

rekreační objekt

provozovna, kanceláře

stavba

jiné ...................................................................

Údaje o odběrném místě
Elektrické
spotřebiče
(kW)

Elektrické vytápění
akumulační

přímotopné

Ohřev vody

tepelné
čerpadlo

klimatizace

akumulační
(bojler)

Ostatní spotřebiče

přímotopný
(průtokový)

motory
3x400/230 V
(nad 5 kW)

světla,
sporáky,
jiné ...

SOUČET
(kW)

Stávající
Nově požadované

1,32
CELKEM kW

Stávající jmenovitá proudová hodnota hl. jističe (před elektroměrem):

A

Požadovaná jmenovitá proudová hodnota hl. jističe (před elektroměrem):

A

Číslo elektroměru

Připojení tepelného čerpadla země-voda, topný výkon 6,07 kW

upřesnění / poznámka ...................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Náhradní zdroj:
1)

ne

ano

výkon

Dobrovolně poskytnuté kontaktní údaje usnadní a zefektivní vzájemnou komunikaci.

PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, tel.: 267 051 111, fax: 267 310 817, www.pre.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158
Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 17551853/0300, IČ 27376516, DIČ CZ27376516

Pokračování na druhé straně

Prohlášení žadatele

Žádost
Žádostoozměnu
změnu/ /uzavření
uzavření //
ukončení
ukončenísmlouvy
Smlouvy––typ
typAA

1) Zřízením el. připojení vzniká provozovateli DS podle zákona č. 458/2000 Sb., § 25, odst. 4, právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním
a provozováním zařízení distribuční soustavy.
Volbu vždy vyznačte křížkem
2) Žadatel bere na vědomí, že podmínky připojení budou řešeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a prováděcími vyhláškami.
3) Na nové připojení bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o připojení a zajištění příkonu. Součástí smluvních vztahů bude i řešení majetkoprávních vztahů mezi
zákazníkem a společností PREdistribuce, a. s.
požadavku
4)Specifikace
Žadatel prohlašuje,
že údaje uvedené v žádosti jsou správné a pravdivé a že existují příslušná majetkoprávní oprávnění k odběrnému místu
v této žádosti.
Změnaspecifikovanému
produktu
(Vyplňte část 1. a 5.)

Poskytnuté údaje nesmí být předány1) třetí osobě a musí sloužit pouze k vypracování vyjádření
k žádosti.
Změna odběratele (Převod)
Ukončení odběru 2)
Pokud nebude
žádost
kompletně
vyplněna
včetně
požadovaných
příloh,
bude
vrácena
žadateli
k doplnění.
(Nový odběratel vyplňuje část 2., 6., 7., 8., 9., 10.,
(Vyplňte část 1., 2., 3. a 4.)

Změna platebního způsobu
(Vyplňte část 1. a 5.)

stávající odběratel část 1., 2., 3.)
Elektronická fakturace 6)
(Vyplňte část 1. a 5.)

Změna ostatních údajů
(Vyplňte část 1. a 5.)

Změna zasílací adresy
(Vyplňte část 1. a 3.)

1. Identifikace stávajícího odběratele a odběrného místa
Vjméno
Praze
dne ......................................................................
podpis .........................................................................
a příjmení
/ název / firma ....................................................................................................................................
datum narození ........................................................ IČ ...............................................
číslo odběrného místa (naleznete na faktuře)

Přílohy:

situace

8 1 1

projektová dokumentace

plná moc

tel. / e-mail ...................................................................................................................

číslo zákaznického účtu (naleznete na faktuře)
adresa odběrného místa .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Údaje o měřicím zařízení
Číslo elektroměru .................................................... Stav elektroměru uvedený odběratelem 3) T1 ..........................................................................T2 .......................................................................................

3. Adresa pro zasílání faktur a korespondence

V případě Ukončení odběru a při Převodu bude adresa použita pro zaslání konečné faktury!

jméno a příjmení / název / firma ..................................................................................................................................... datum narození ...........................................................................................................
ulice ...................................................................................................................................................................... č. popisné .................................................... č. orientační .....................................................
obvod ............................................................................................................... obec ............................................................................................. PSČ .....................................................................................
číslo bankovního účtu k vyrovnání závazků ..........................................................................................................................................................................................................................................................

4. Důvod ukončení odběru
Stěhování / Ukončení činnosti

Jiné ..................................................................................................................................................................................................................................

5. Jiné změny

Stávající odběratel (v případě Ukončení odběru a/nebo Převodu odběru) zároveň žádá společnost PREdistribuce, a. s., aby ke dni ukončení odběru elektřiny v odběrném místě dle této žádosti byla ukončena účinnost Smlouvy o připojení
pro toto odběrné místo. Pražská energetika, a. s., se zavazuje předat uvedenou žádost společnosti PREdistribuce, a. s., IČ 27376516.
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasím s nimi, což stvrzuji vlastnoručním podpisem.

Podpis stávajícího odběratele: .................................................................................. v ....................................................................................... dne ......................................................................

Vysvětlivky
změnaodběratele
odběratelev odběrném
v odběrném
místě
specifikovaném
této Žádosti
bez přerušení
a bez
změny charakteru
odběru.
Stávající
odběratel
základě
této Žádosti
o ukončení
1)Převodem
Převodem se
se rozumí
rozumí změna
místě
specifikovaném
v tétovžádosti
bez přerušení
dodávkydodávky
elektřiny aelektřiny
bez změny
charakteru
odběru. Stávající
odběratel
na základě
tétona
žádosti
o ukončení
dodávky
elektřiny
dodávky
elektřiny
končí
odběr elektřiny
v odběrném
místě.
Místo něho
bude
v odběrnémvmístě
specifikovaném
v této Žádosti
odebírat
elektřinu
od dodavatele
energetika,
s., nový
odběratel
naSmlouvy
základě
končí odběr
elektřiny
v odběrném
místě. Místo
něho bude
v odběrném
místě
specifikovaném
této žádosti
odebírat elektřinu
od dodavatele
Pražská
energetika,
a. s., novýPražská
odběratel
na základěa.této
žádosti
o uzavření
této
Žádosti o službách
uzavřenídodávky
Smlouvy
o sdružených
službách
dodávky
elektřiny.
případě,
že nebude
zahájena
elektřiny
novému
na elektřiny
základě stávajícímu
této Žádosti
pouze kdo
ukončení
dodávky
o sdružených
elektřiny.
V případě,
že nebude
zahájena
dodávka Velektřiny
novému
odběrateli,
dojdedodávka
na základě
této žádosti
pouzeodběrateli,
k ukončenídojde
dodávky
odběrateli
30 dnů od
doručeníelektřiny
žádosti.
stávajícímu
odběrateli
do
30
dnů
od
doručení
Žádosti.
2) K ukončení Smlouvy na dodávku elektřiny z důvodu faktického ukončení odběru zákazníkem dojde provedením konečného odečtu stavu elektroměru do 30 dnů od doručení této žádosti. Dodavatel následně vystaví zákazníkovi
2)
K konečnou
ukončení fakturu.
SmlouvyNení-li
na dodávku
elektřiny
z důvodu
faktického
zákazníkem
dojde provedením
odečtu
30 dnů odI doručení
Dodavatel
následně
vystaví
elektroměr
přístupný,
nemůže
být odběrukončení
ukončen,odběru
a je proto
v zájmu zákazníka
dohodnoutkonečného
termín návštěvy
a stavu
zajistitelektroměru
zpřístupnění do
elektroměru.
v případě,této
že jeŽádosti.
elektroměr
přístupný,
doporučujeme
zákazníkovi
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nemůže
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zákazníka
termín návštěvy
a zajistit zpřístupnění elektroměru. I v případě, že je elektroměr
zákazníkům,konečnou
aby byli konečnému
odečtuelektroměr
přítomni. Vzájemné
závazky
budou
v režimuastávající
pokuddohodnout
nebude dohodnuto
jinak.
zákazníkům,
aby byli
konečnému
odečtu
přítomni.
závazky budou
vyrovnány
v režimu
nebude
dohodnuto
3)přístupný,
V případě doporučujeme
Převodu bude společností
Pražská
energetika,
a. s., tento
stav
měřicíhoVzájemné
zařízení respektován
jako počáteční
stav
zahájenístávající
dodávkyplatební
elektřinymetody,
novému pokud
odběrateli,
pokud
nebude přijinak.
odečtu provedeném příslušným provo3)
V zovatelem
případě Převodu
bude
společností
Pražskástav.
energetika, a. s., tento stav měřicího zařízení respektován jako počáteční stav zahájení dodávky elektřiny novému odběrateli, pokud nebude při odečtu provedeném
distribuční
soustavy
zjištěn odlišný
příslušným provozovatelem distribuční soustavy zjištěn odlišný stav.
1)

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

www.pre.cz
www.energieodpre.cz
www.pre.cz

Zákaznická
linka
PRE
Zákaznická
linka
PRE
Zákaznická
linka
PRE

Zákaznické
centrum
Centrum
služeb poradenství
PREporadenství
Zákaznické
centrum
PRE
energetického
PREPRE
Zákaznické
centrum
PRE PRE Centrum
Centrum
energetického

840
550 055
Jungmannova
31(palác
(Palác
Adria), Praha
1
Jungmannova
28
(Palác
Tel.:Tel.:
840 550
550 055
055
Praha
Adria)
Jungmannova
28 (Palác
TeTa),
Praha
1 TeTa),
Tel.:
840
Praha1,1,Jungmannova
Jungmannova31
31
(palác
Adria)
Jungmannova
28 (Palác
TeTa),
Praha
1 Praha 1
267
055 505
Vladimírova
18, Praha 4
840
055
Fax:Fax:
267 055
055 505
505
Praha
Provozní
Po–Pá
10.00–18.00
Fax:
267
Praha4,4,Vladimírova
Vladimírova18
18
Tel.: doba:
840Tel.:
550
055550
E-mail:
pre@pre.cz
doba:
Po–Čt 9.00–18.00Tel.: 840
E-mail:
pre@pre.cz
Provozní
doba:
9.00–18.00
550E-mail:
055 poradce@pre.cz
E-mail:
pre@pre.cz
ProvozníProvozní
doba: Po–Čt
Po–Čt
9.00–18.00
E-mail:
poradce@pre.cz
Provozní
7.00–20.00
Pá 9.00–12.00 E-mail:
www.premereni.cz/sluzby
Provozní
doba:doba:
Po–PáPo–Pá
7.00–19.00
Pá
poradce@pre.cz
www.energetickyporadce.cz
Provozní
doba:
Po–Pá
7.00–19.00
Pá 9.00–12.00
9.00–12.00
Záznamník:
20.00–7.00
Provozní doba: Po–Čt 9.00–18.00
Záznamník:
19.00–7.00
www.energetickyporadce.cz
Záznamník:
19.00–7.00
Pá 9.00–12.00

Adresa pro doručování: Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10

otočit na druhou stranu

