
skupina Čez

ZákaZnické číslo 1) číslo ŽáDosTi / VYJáDŘEní 2)

ŽaDaTEl

Jméno, příJmení, titul / obchodní firma / název

datum narození / ič dič cz

adresa místa trvalého pobytu / sídla společnosti

ulice č. p. / č. o. psč

obec místní část

zapsaná v or / Žr vedeném sp. zn.

zastoupená

telefon  fax e-mail

aDREsa PRo Zasílání koREsPonDEncE (vyplnit pouze při odlišnosti od adresy Žadatele)

Jméno, příJmení, titul / obchodní firma / název

ulice č. p. / č. o. psč

obec místní část

Žádám o  převod* / vrácení* podílu na oprávněných nákladech PDs spojených s připojením  
a se zajištěním požadovaného příkonu/výkonu (dále jen podíl) ve výši  ________________  kč.

oDŮVoDnĚní ŽáDosTi 

V PŘíPaDĚ ŽáDosTi o PŘEVoD PoDílU UPŘEsnĚTE

číslo nové Žádosti 412__________________________  

popř. blíže specifikujte žádost, na kterou má být uhrazený podíl převeden (datum podání žádosti, adresa odběrného místa/výrobny apod.)

V PŘíPaDĚ ŽáDosTi o VRácEní PoDílU VYBERTE ZPŮsoB PRoVEDEní PlaTBY

 bezhotovostně na účet, z kterého byla provedena úhrada podílu

 bezhotovostně na účet č. _____________________  / _________    var. symbol _____________  spec. symbol _____________  

 sloŽenkou na adresu _____________________________________________________________________________________________

PoVinné PŘíloHY    doklad o zaplacení

   vÝpis z obchodního reJstříku (ne starší než 3 měsíce) / pouze pro právnické osoby  

   notářsky ověřená plná moc pro podání Žádosti v zastoupení 3)  

VYsVĚTliVkY
1) pokud jste již naším zákazníkem, vyplňte prosím zákaznické číslo nebo číslo elektroměru, které naleznete např. na fakturách za odběr elektřiny.
2) Jedná se o desetimístný číselný kód začínající 412, uvedený ve vyjádření pds/smlouvě.
3) v případě, že o převod/vrácení finančních prostředků žádá osoba, která nepodala Žádost o připojení nebo nezaplatila podíl nebo není statutárním orgánem  

právnické osoby. 

PRoHláŠEní ŽaDaTElE 

Žadatel prohlašuje, že všechny údaje této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé, a že si je vědom všech  
důsledků, pokud by toto prohlášení bylo nesprávné nebo nepravdivé.

Za ŽaDaTElE  

v   dne 

Jméno, příJmení, funkce  podpis (razítko)

linka  800 850 860

žádost
o převod* / vrácení* podílu 

*nehodící se škrtněte

PRoVoZoVaTEl DisTRiBUční soUsTaVY (dále jen PDs)

DčEZ Distribuce, a. s. děčín, děčín iv – podmokly, teplická 874/8, psč 405 02 | ič 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 | 


