
Zaškrtněte důvod ukončení smlouvy :

  Ukončení odběru s demontáží měřidla   Výpověď smlouvy Změna zákazníka v odběrném místě

 Datum požadovaného ukončení dodávky elektrické energie /zemního plynu (musí být k poslednímu dni v měsíci)

Nebude-li s obchodníkem datum dohodnuto, bude smlouva ukončena uplynutím výpovědní lhůty 3 měsíce, počínající prvním dnem následujícího kalendářní-ho 
měsíce po doručení písemné výpovědi obchodníkovi. (Pozn. Platí pouze u smluv uzavřených na dobu neurčitou) 

Jméno   Datum narození 

Obchodní
 firma

IČ 

Ulice

Obec

Ulice

Obec

Elektrická energie :

  Adresa (je-li jiná, než sídlo společnosti/trvalé bydliště Zákazníka): Adresa je totožná s adresou sídla spol./trvalého bydliště:

Ulice:

Obec:

Číslo elektroměru :   Stav elektroměru ke dni požadovaného ukončení dodávky VT    KWh

Odběrné místo je přípustné z veřejného místa pro provedení konečného odečtu elektroměru     ANO NE

Zemní plyn :

  Adresa (je-li jiná, než sídlo společnosti/trvalé bydliště Zákazníka): Adresa je totožná s adresou sídla spol./trvalého bydliště:

Ulice:

Obec:

        Číslo plynoměru :   Stav plynoměru ke dni požadovaného ukončení dodávky       m3

Odběrné místo je přípustné z veřejného místa pro provedení konečného odečtu plynoměru     ANO NE

.
Datum  . 

Podpis stávajícího zákazníka

Obchodník: Avia Energo s. r. o. , Praha, Letňany, Beranových 140, PSČ 199 03, IČ: 24694550, DIČ: CZ24694550

Stávající  zákazník: 

DIČ 

Žádost o ukončení smlouvy / Předávací protokol

Městská část

Adresa trvalého bydliště / Sídlo společnosti

Č.p. / Č.o.

ELEKTRICKÁ ENERGIE  /   ZEMNÍ PLYN

Příjmení

Avia Energo s. r. o., Praha 9-Letňany, Berananových 140, PSČ 199 03, IČ: 24694550, DIČ: CZ24694550, Obchodní rejstřík: Společnost je zapsána u OR vedeného Městským
soudem v Praze, oddílC, vložka 166692; Bankovní spojení:UniCredit Bank , Číslo účtu:2106499494/2700 ; Č. licence na obchod : 141118454/241118493 ,č. registrace u OTE:
5801

Místo podpisu

PSČ:

Č.p./ Č.o.:

Nový zákazník : Vyplňuje se pouze v případě přepisu na nového odběratele

Č.p./ Č.o.:

Odběrné místo- EIC OPM:

PSČ:

Odběrné místo- EAN OPM:

Č.p. / Č.o. PSČ

Městská část

PSČ

Adresa trvalého bydliště / Sídlo společnosti

Jméno

Obchodní
 firma

Příjmení   Datum narození 

IČ 

DIČ 

Podpis nového zákazníka (podpis pouze v případě přepisu)
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