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Podnikatelé – Žádost
Trvalé připojení odběrného místa k distribuční soustavě NN

  Připojení nového odběru   Krátkodobé připojení 

  Změna sazby, jističe nebo charakteru odběru   Změna dodavatele

Provozovatel distribuční soustavy

L.D.Energy, s.r.o.  se sídlem Palackého třída 916/158, 612 00  Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55604, IČ: 
27736326, DIČ: CZ 27736326, bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., číslo účtu / kód banky: 3342292 / 0800,  
web: www.ldenergy.cz, e-mail: info@ldenergy.cz,  tel.: +420 778 087 507

Prohlášení Zákazníka

–  Zákazník potvrzuje správnost a pravdivost údajů, uvedených v této žádosti i na všech přílohách k této žádosti.
–  Zákazník potvrzuje, že je oprávněn odběrné místo užívat na základě vlastnického nebo jiného práva.
–  Zástupce zákazníka svým podpisem níže souhlasí se zpracováním svých osobních údajů správcem, společností L.D.Energy, s.r.o.,na základě 

oprávněného zájmu této společnosti a v souladu se zásadami zpracování osobních údajů, jež jsou dostupné zde:  
https://www.ldenergy.cz/gdpr a se kterými se zástupce zákazníka seznámil.

Adresa sídla společnosti

Ulice: Číslo popisné / orientační: PSČ:

Obec: Místní část:

Zastoupená:

Telefon: Fax: E-mail:

Specifikace odběrného místa

Ulice: Číslo popisné / orientační: PSČ:                

Obec: Místní část:

Číslo parcelní (u novostavby): Katastrální území (u novostavby):

Patro:  Číslo bytu:

Připojované elektrické spotřebiče

Druh spotřebiče Stávající Nové Druh spotřebiče Stávající Nové

Osvětlení kW kW Standardní spotřebiče do 16 A kW kW

Ohřev vody – akumulační kW kW Elektrické vaření kW kW

Akumulační topení kW kW Přímotopné topení kW kW

Tepelné čerpadlo kW kW Motory, svářečky apod. kW kW

Korespondenční adresa   Stejná jako adresa trvalého pobytu   Jiná (vyplňte)

Obchodní firma – Název:

Ulice: Číslo popisné / orientační: PSČ:

Obec: Místní část:

Zákazník

Obchodní firma – Název: IČ: DIČ: CZ

Za zákazníka

V: Dne:

Jméno a příjmení:                  Razítko a podpis:

Číslo smlouvy: Číslo elektroměru:

Další údaje

Způsob připojení   1fázový   3fázový Požadovaná hodnota hlavního jističe:                    A

Požadovaná distribuční sazba:   Požadovaný termín připojení:

Druh odběru:   Kanceláře   Prodejna   Zemědělství   Průmyslová výroba

Doba trvání krátkodobého připojení do:

http://www.ldenergy.cz/
mailto:info@ldenergy.cz
http://www.ldenergy.cz/zasady_zpracovani_osobnich_udaju.html
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