
SKUPINA ČEZ

ZÁKAZNÍK

JMÉNO, PŘÍJMENÍ / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV  

DATUM NAROZENÍ / IČO DIČ CZ

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI

ULICE Č. P. / Č. O.                                   PSČ

OBEC                                  MÍSTNÍ ČÁST

ZAPSANÁ V OR / ŽR SP. ZN.

VEDENÉM ZASTOUPENÁ

TELEFON  E-MAIL      

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA  

EAN ČÍSLO ELEKTROMĚRU

ULICE Č. P. / Č. O.                                   PSČ

OBEC                                  MÍSTNÍ ČÁST

ČÍSLO PARCELNÍ (u novostavby) KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (u novostavby)

PATRO ČÍSLO BYTU

PŘIPOJOVANÉ ZAŘÍZENÍ PRO KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ

Druh komunikačního rozhraní:        
 S0 (napojení na elektroměr provádí výhradně pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s., na základě předložení tohoto Oznámení)                           
metrologická dioda                   
 optické rozhraní                 

Výrobce zařízení pro přenos údajů z rozhraní elektroměru:

Typ zařízení pro přenos údajů z rozhraní elektroměru:

Je elektroměr umístěn v elektroměrovém rozvaděči za odnímatelným krytem (maskou)?                           ANO            NE

Datum instalace zařízení pro přenos údajů z rozhraní elektroměru:

PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA
Zákazník podáním tohoto Oznámení potvrzuje: 

- správnost a pravdivost údajů uvedených v tomto Oznámení;
- že je výše uvedené komunikační rozhraní nainstalováno v souladu s Připojovacími podmínkami nn ČEZ Distribuce, a. s.;
- že je uvedený typ zařízení pro komunikaci přes optické rozhraní schválený společností ČEZ Distribuce, a. s. (www.cezdistribuce.cz).

Zákazník podáním tohoto Oznámení bere na vědomí:
-  že v případě poruchy komunikačního rozhraní elektroměru S0, metrologické diody, nebo optického rozhraní a/nebo při výměně elektroměru 
neodpovídá společnost ČEZ Distribuce, a. s., za případné škody na straně zákazníka a nenese odpovědnost za zařízení zákazníka;

-  že při montážních nebo servisních činnostech a při odečtech stavů elektroměru (zejména optickou sondou) zajišťovaných společností  
ČEZ Distribuce, a. s., může dojít k odpojení zařízení nebo snímače optického rozhraní zákazníka/snímače metrologické diody, opětovné 
zprovoznění si zajišťuje zákazník;

-  že odečty realizované zákazníkem prostřednictvím zde uvedených komunikačních rozhraní nenahrazují zákonné odečty společnosti  
ČEZ Distribuce, a. s.;

-  že v souvislosti s tímto Oznámením je společnost ČEZ Distribuce, a. s., oprávněna provést výměnu elektroměru za typ vhodný pro dané rozhraní.

ZA ZÁKAZNÍKA

V DNE

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE PODPIS (RAZÍTKO)*

* v případě odeslání elektronické verze Oznámení není připojení podpisu povinné

www.cezdistribuce.cz

OZNÁMENÍ
o instalaci zařízení 

pro využití komunikačního rozhraní z elektroměru

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

DČEZ Distribuce, a. s. Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | 
registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | 

ULOŽIT VYTISKNOUT ODESLAT E-MAILEM
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