Žádost o připojení

k distribuční síti Avia Energo, s. r. o. na hladině NN
Distributor:

Číslo žádosti:

Avia Energo, s. r. o., Praha 18 – 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 distribuci 121118451

Přijato

Připojení nových spotřebičů ve stávajícím odběrném místě			

Připojení nového objektu k distribuční síti

Změna jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem		

Krátkodobé připojení do:

Připojení nového odběrného místa v objektu již připojeném k distribuční síti

Jiné:

Oprávněný zákazník (Žadatel):
Jméno:		

Příjmení:

Datum narození:

Obchodní firma:

IČ:

DIČ:				

Adresa trvalého bydliště / Sídlo společnosti:
Ulice:

Č. p.:

Město:

PSČ:

Byt:

Kontaktní údaje pro elektronickou komunikaci:

Telefon:

E-mail:

Jméno:		

Příjmení:

Datum narození:

Obchodní firma:

IČ:

DIČ:				

Zastoupený:

Adresa trvalého bydliště / Sídlo společnosti:
Ulice:

Č. p.:

Město:

PSČ:

Byt:

Kontaktní údaje pro elektronickou komunikaci:

Telefon:

E-mail:

Kontaktní adresa:

Odběrné místo:
Typ odběrného místa:

Rodinný dům

Byt

Rekreační objekt

Provozovna/kanceláře

Stavba

Jiné:

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

Č. p.:

Město:

PSČ:

Patro:

Údaje o odběrném místě:
Elektrické
spotřebiče
(kW)

Elektrické vytápění
akumulační

přímotopné

Ohřev vody

tepelné
čerpadlo

klimatizace

akumulační
(bojler)

přímotopný
(průtokový)

Ostatní spotřebiče
motory
3x400 / 230
V (nad 5 kW)

světla,
sporáky,
jiné..

elektromobilita

SOUČET
(kW)

Stávající
Nově
požadované
CELKEM kW

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

Číslo elektroměru:

Upřesnění/poznámka:
Náhradní zdroj:

Ne

Ano		

Výkon:

Prohlášení žadatele:

1) Žadatel bere na vědomí, že podmínky připojení budou řešeny v soulasu se zákonem č. 458/2000 Sb., Energetický zákon a prováděcími vyhláškami.
2) Žadatel bere na vědomí, že ve smyslu příslušných právních předpisů mu bude stanovena výše podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním
požadovaného příkonu.
3) Na nové připojení bude uzavřena Smlouva o připojení / Smlouva o budoucí smlouvě o připojení a zajištění příkonu. Součástí smluvních vztahů bude i řešení majetko
právních vztahů mezi zákazníkem a společností Avia Energo, s. r. o.
4) Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v žádosti jsou správné a pravdivé a že existují příslušná majetkoprávní oprávnění k odběrnému místu specifikovanému v této žádosti.
5) Žadatel prohlašuje, že se seznámil s Informací o zpracování osobních údajů, jejíž aktuální znění je zveřejněno na internetových stránkách Obchodníka www.aviaenergo.cz.
6) Pokud nebude žádost kompletně vyplněna včetně požadovaných příloh, bude vrácena žadateli k doplnění.
Přílohy:

Situace

Projektová dokumentace

Plná moc

Datum:

Místo podpisu:

Podpis Avia Energo, s. r. o.

Podpis obchodního zástupce / partnera

Podpis zákazníka

