
Kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší jak 3 měsíce) nebo kopii živnostenského listu
nebo kopi  listiny o zřízení právnické osoby - v případě, že odběr slouží k podnikání.

Zákazník společně s žádostí přikládá:

V Dne Podpis / Otisk razítka

F Prohlášení zákazníka

Příkon Vytápěná plocha Obestavěný prostor Příprava teplé vody

ANO   /   NEm3m2kW

E BYTOVÝ / NEBYTOVÝ ODBĚR
Charakter odběru

Bytový odběr

%
Nebytový odběr

%

D ZPŮSOB ÚHRADY FAKTUR: INKASEM Z ÚČTU - PŘÍKAZEM K ÚHRADĚ
Úhrada plateb, zálohy

Číslo účtu Kód banky

C ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA
Odběrné místo

Katastrální území / Číslo parcelyOkres

PSČObecUlice, číslo popisné / orientační

Zákazník potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v žádosti
Zákazník poskytuje souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v žádosti, což je nezbytné pro řádnou identifikaci subjektu
za účelem uzavření a plnění ujednání smlouvy o dodávce, a to po dobu trvání této smlouvy či případně do doby vypořádání veškerých nároků
z této smlouvy vzniklých

B VYPLŇTE POKUD SE ADRESA NESHODUJE S ADRESOU TRVALÉHO POBYTU
Adresa pro doručování korespondence včetně daňových dokladů

PSČObecUlice, číslo popisné / orientační

Obchodní firma / Příjmení, jméno, titul

Uvádějte prosím Vaše telefonní číslo (nejlépe mobil), výrazně to urychlí celý proces uzavírání kupní smlouvy.
K podpisu je oprávněna osoba uvedená v kolonce “zákazník”

A ÚDAJE VYPLŇUJTE HŮLKOVÝM PÍSMEM
Zákazník

EmailFaxMobilTelefon

PSČObecUlice, číslo popisné / orientační

DIČIČ / Datum narození

Obchodní firma / Příjmení  jméno, titul

Vyplňuje Teplárna Strakonice, a.s.

Z1Z1

DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI ID AKCE

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
NA DODÁVKU A ODBĚR TEPELNÉ ENERGIE

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 
NA DODÁVKU A ODBĚR TEPELNÉ ENERGIE 

TEPLÁRNA STRAKONICE 
a.s. 

DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI 

lr.ll Zákazník 
lil ÚDAJE VYPLŇUJTE HŮLKOVÝM PÍSMEM 

Obchodní firma I Příjmení jméno, titul 

IČ I Datum narození 

Ulice, číslo popisné I orientační 

Telefon Mobil 

ID AKCE 

DIČ 

Obec 

Fax 

• Uvádějte prosím Vaše telefonní číslo (nejlépe mobil), výrazně to urychlí celý proces uzavírání kupní smlouvy. 
• K podpisu je oprávněna osoba uvedená v kolonce "zákazník" 

-- Adresa pro doručování korespondence včetně daňových dokladů 
VYPLŇTE POKUD SE ADRESA NESHODUJE S ADRESOU TRVALÉHO POBYTU 

Obchodní firma I Příjmení, jméno, titul 

Ulice, číslo popisné I orientační Obec 

• Zákazník potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v žádosti 

Vyplňuje Tepláma Strakonice, a. s. 

PSČ 

Email 

PSČ 

• Zákazník poskytuje souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v žádosti, což je nezbytné pro řádnou identifikaci subjektu 
za účelem uzavření a plnění ujednání smlouvy o dodávce, a to po dobu trvání této smlouvy či případně do doby vypořádání veškerých nároků 
z této smlouvy vzniklých 

1:!1 Odběrné místo 
li:íl ADRESA ODBĚRNÉHO MÍST A 

Ulice, číslo popisné I orientační Obec 

Okres 

I Úhrada plateb, zálohy 
ZPŮSOB ÚHRADY FAKTUR INKASEM Z ÚČTU- PŘÍKAZEM K ÚHRADÉ'. 

Číslo účtu Kód banky 

ll Prohlášení zákazníka 

kW 
Příkon Vytápěná plocha 

v Dne 

Katastrální území I Číslo parcely 

Charakter odběru 
BYTOVÝ I NEBYTOVÝ ODBĚR 

% 

PSČ 

% 

Bytový odběr Nebytový odběr 

ANO I NE 
Obestavěný prostor Příprava teplé vody 

Podpis I otisk razítka 

PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY: Jo Eigner
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