Číslo žádosti:
Žádost o připojení k distribuční síti Avia Energo s.r.o. V kategorii domácnost /maloodběr

Obchodník: Avia Energo s.r.o. , Praha, Letňany, Beranových 140, PSČ 199 03, IČ: 24694550, DIČ: CZ24694550
Připojení nových spotřebičů ve stávajícím odběrném místě
Připojení nového objektu k distribuční síti

Krátkodobé připojení do

Připojení nového odběrného místa v objektu již připojeném k distribuční síti

Jiné

Oprávněný zákazník: (Žadatel)
Příjmení:

Jméno

Datum narození:

Obchodní
firma:

IČ :
DIČ :
E-mail:

Telefon:

Adresa trvalého bydliště / Sídlo společsnoti
Ulice:

Č.p. / Č.o.:

Obec:

Městská část:

PSČ:

Odběrné místo
rodinný dům

typ objektu :

Do objektu ( Na pozmeku) je zaveden zemní plyn

rekrační objekt

byt
ano

ne

provozovna / kanceláře

charakter odběru :

vaření

Adresa (je-li jiná, než sídlo společnosti/trvalé bydliště Zákazníka):

číslo parcely :

stavba
ohřev teplé užitkové vody

otop

Adresa je totožná s adresou sídla spol./trvalého bydliště:

patro :
Č.p./ Č.o.:

Ulice:

PSČ:

Obec:

Údaje o odběrném místě
Údaje o plynových spotřebičích

plynové spotřebiče používané do data podání této žádosti

druh spotřebiče

počet
kusů

jednotkový výkon
KW/1 ks ( uvedeno
na spotřebiči)

plynové spotřebiče-požadovaný stav

druh spotřebiče

sporák

sporák

lokální topidlo

lokální topidlo

kotel

kotel

kotel kombinovaný

kotel kombinovaný

průtokový ohřívač

průtokový ohřívač

jiný (uvést) ........................

jiný (uvést) ...............

počet
kusů

jednotkový výkon
KW/1 ks ( uvedeno
na spotřebiči)

Prohlášení žadatele
1) Žadatel bere na vědomí, že podmínky připojení budou řešeny v souladu s energetickým zákonem a prováděcími vyhláškami.
2) Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v žádosti jsou správné a pravdivé a že existují příslušná majetkoprávní oprávnění k odběrnému místu specifikovanému v této žádosti .
3) Žadatel souhlasí, aby jeho osobní údaje zde uvedené, byly zpracovány za účelem plnění všech práv a povinností z této žádosti vyplývajících. Má právo
přístupu k těmto údajům a práva přiznané mu § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
4) Poskytnuté údaje nesmí být předány třetí osobě a musí sloužit pouze k vypracování vyjádření k žádosti.
5) Pokud nebude žádost kompletně vyplněna včetně požadovaných příloh, bude vrácena žadateli k doplnění

Datum:
Podpis Avia Energo s.r.o.

.

.

Místo podpisu:
Podpis obchodního zástupce / partnera:

Podpis zákazníka:

Avia Energo s.r.o. , Praha 9 - Letňany, Beranových 140, PSČ 199 03, IČ: 24694550, DIČ: CZ24694550, Obchodní rejstřík: Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
C, vložka 166692; Bankovní spojení: UniCredit Bank , Číslo účtu: 2106499494/2700 ; č. licence na obchod : 141118454 , č. registrace u OTE: 5801

