Domácnosti

Žádost o zřízení staveništní přípojky
z distribuční sítě nn

Údaje vyplňte HŮLKOVÝM PÍSMEM. Informace k vyplnění žádosti najdete na konci tohoto formuláře.

E.ON Distribuce, a.s.
Lannova 205/16
370 49 České Budějovice

Žadatel

IČ: 26078198
DIČ: CZ26078198

Zákazník (budoucí odběratel)
Rodné číslo 1)

Příjmení, jméno, titul

Telefon

Mobil

Fax

E-mail

Adresa trvalého pobytu
Ulice

Číslo popisné

Obec, část obce

Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1391.

Číslo orientační

Korespondenční adresa:
E.ON Česká republika, s.r.o.
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

PSČ

Okres

Stát

Adresa pro doručování korespondence
(vyplňte, pokud se neshoduje s údaji uvedenými v kolonce adresa trvalého pobytu)

Ulice

Číslo popisné

Obec, část obce

Číslo orientační

PSČ

Okres

Žádost vyřizuje (vyplňte pokud se neshoduje s údaji uvedenými v kolonce zákazník)
Obchodní firma

IČ / DIČ

Příjmení, jméno, titul

Rodné číslo 1)

Telefon
Ulice

Mobil

Fax

E-mail

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec, část obce

PSČ

Okres

Odběrné místo
Adresa odběrného místa
Ulice

Číslo popisné

Obec, část obce

30320018-0307-001-3

Okres

Číslo orientační

PSČ

Parcela

Evidenční číslo žádosti
(vyplňuje E.ON)

Datum přijetí žádosti
(vyplňuje E.ON)

Technická specifikace odběru
třífázový (3f)

jednofázový (1f)

Charakter odběrného místa (rodinný dům, byt, rekreační objekt apod.)

Využití odběrného místa (bydlení, rekreace apod.)

Požadovaný termín připojení krátkodobého odběru

Termín ukončení krátkodobého odběru

Požadovaná hodnota hlavního jističe (A)

Požadovaná sazba distribuce

Struktura odběru

Požadovaný příkon (kW)

Elektrické přímotopné vytápění
Elektrické akumulační vytápění
Motory
Svářecí stroje

Přílohy k žádosti
Přehledný situační plánek s vyznačením polohy objektu (v měřítku 1:2000 nebo 1:2880).
V plánku musí být též zakresleny všechny okolní objekty.

Vysvětlivky
1)

Místo rodného čísla (nepovinný údaj) lze uvést datum narození.

Informace k vyplnění žádosti
Naši pracovníci Vám s vyplněním žádosti rádi pomohou.
Telefonicky na Zákaznické lince E.ON - tel. 840 111 333
Osobně v obchodních kancelářích E.ON
E-mailem na adrese info@eon.cz
Prostřednictvím internetu www.eon.cz

Prohlášení žadatele
-

Žadatel potvrzuje správnost a pravdivost údajů na této žádosti
i na všech přílohách k této žádosti.
Žadatel poskytuje souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu
uvedeném v žádosti, což je nezbytné pro řádnou identifikaci subjektu za účelem uzavření a plnění ujednání smlouvy o připojení,

Datum

a to na dobu trvání této smlouvy či případně do doby vypořádání
veškerých nároků z této smlouvy vzniklých. Žadatel dále uvádí,
že byl srozuměn s možnými následky neposkytnutí smluvených
osobních údajů.

Podpis žadatele / otisk razítka

