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Podnikatelé - Žádost
Ukončení smlouvy

Na základě Zákazníkem uvedených údajů v tomto formuláři bude mezi Dodavatelem a Zákazníkem ukončena Smlouva:
  o sdružených službách dodávky elektřiny   na dodávku elektřiny

Dodavatel

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

Obecné ustanovení

Zákazník potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v žádosti. Pokud bude požadován převod odběrného místa na jiného Zákazníka bez přerušení 
dodávky elektřiny, musí být současně s touto žádostí o ukončení Smlouvy podána i žádost – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny. V obou 
žádostech musí být jak pro ukončení dodávky, tak i pro zahájení dodávky vyplněn stejný datum a stejné stavy číselníku elektroměru.

Adresa sídla společnosti

Ulice: Číslo popisné / orientační: PSČ:

Obec: Místní část:

Zapsaná v OR / ŽR vedeném: Oddíl: Vložka:

Zastoupená:

Telefon: Fax: E-mail:

Specifikace odběrného místa

Číslo smlouvy: EAN: Číslo odběrného místa:

Adresa odběrného místa

Ulice: Číslo popisné / orientační: PSČ:

Obec: Místní část:

Patro:  Číslo bytu:

Důvod ukončení smlouvy

  Ukončení odběru   Převod odběrného místa jinému zákazníkovi (přepis)   Změna dodavatele

Číslo elektroměru: Stav VT:                              kWh Stav NT:                              kWh

Datum požadovaného ukončení dodávky elektřiny:

Adresa pro zaslání konečného vyúčtování

  Stejná jako adresa trvalého pobytu   Jiná (vyplňte)   Elektronicky

Obchodní firma – Název:

Ulice: Číslo popisné / orientační: PSČ:

Obec: Místní část:

Zákazník

Obchodní firma – Název: IČ: DIČ: CZ

Za zákazníka Za dodavatele

Jméno a příjmení:                  Jméno a příjmení:

Datum: Podpis Datum: Podpis

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