
Kód banky

Úhrada faktur, záloh, fakturace
ZPÙSOB ÚHRADY FAKTUR, ÈETNOST FAKTURACE, ZÁLOHYD

Obchodní firma / Pøíjmení jméno, titul

Ulice, èíslo popisné / orientaèní Obec PSÈ

Adresa pro doruèování korespondence vèetnì daòových dokladù
VYPLÒTE POKUD SE ADRESA NESHODUJE S ADRESOU TRVALÉHO POBYTUB

Ulice, èíslo popisné / orientaèní Obec PSÈ

Okres Katastrální území / èíslo parcely

Odbìrné místo
ADRESA ODBÌRNÉHO MÍSTAC

V Dne Podpis / otisk razítka

DATUM PØIJETÍ �ÁDOSTI ID AKCE Vyplòuje Teplárna Strakonice, a.s.

�ÁDOST O UZAVØENÍ KUPNÍ SMLOUVY
NA DODÁVKU A ODBÌR TEPELNÉ ENERGIE Z1Z1

Pøíprava teplé vody

ANO  /  NE

Zákazník spoleènì s �ádostí pøikládá:

Kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstøíku (výpis z obchodního rejstøíku nesmí být starší jak 3 mìsíce) nebo kopii �ivnostenského listu
nebo kopii listiny o zøízení právnické osoby - v pøípadì, �e odbìr slou�í k podnikání.

Pøíprava teplé vody

ANO  /  NE
Pøíkon

kW

Prohlášení zákazníkaF

Obestavìný prostor

m3

Vytápìná plocha

m2

Charakter odbìru
BYTOVÝ / NEBYTOVÝ ODBÌRE

Bytový odbìr

%

Nebytový odbìr

%

Vytápìná plocha

m2

Technická specifikace odbìruE

Pøíprava teplé vody

ANO / NE

Pøíkon

kW

Obestavìný prostor

m3

Vytápìná plocha

m2

Nebytový odbìr

%

Bytový odbìr

%

Nebytový odbìr

%

Úhrada faktur, záloh, fakturace
ZPÙSOB ÚHRADY, ÈETNOST FAKTURACE, ZÁLOHY, ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACED

Inkasem z úètu / pøíkazem k úhradì Èíslo úètu Kód banky

Èetnost fakturace (mìsíènì, pololetnì, roènì) Èetnost záloh (mìsíènì / bez záloh) bez záloh pouze u mìsíèní fakturace

Zasílání faktur (e-mailem / poštou) Další e-mail(y) pro zasílání faktur

Obchodní firma / Pøíjmení jméno, titul

E-mail

Zákazník
ÚDAJE VYPLÒUJTE HÙLKOVÝM PÍSMEMA

IÈ / Datum narození DIÈ

Ulice, èíslo popisné / orientaèní Obec PSÈ

Telefon Mobil

Uvádìjte prosím Vaše telefonní èíslo (nejlépe mobil), výraznì to urychlí celý proces uzavírání kupní smlouvy.

Zákazník potvrzuje správnost a pravdivost údajù uvedených v �ádosti
Zákazník poskytuje souhlas ke zpracování svých osobních údajù v rozsahu uvedeném v �ádosti, co� je nezbytné pro øádnou identifikaci subjektu
za úèelem uzavøení a plnìní ujednání smlouvy o dodávce, a to po dobu trvání této smlouvy èi pøípadnì do doby vypoøádání veškerých nárokù
z této smlouvy vzniklých

K podpisu je oprávnìna osoba uvedená v kolonce "zákazník"
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