
Číslo MS:*

Ulice:

Typ měření1)           A           B            C

     TUV     Vytápění           Technologie

Rating Bankovní záruka

Kauce

Část C - Účinnost smlouvy

Termín zahájení distribuce plynu: Termín ukončení distribuce plynu:

Část obce (lokalita):

PŘÍLOHA č. 1  

k 1)

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO / PŘEDÁVACÍHO MÍSTA (dále také OM/PM)

Veškeré hodnoty uvádějte na celá čísla.

          Žádosti o přidělení distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu

          Žádosti o změnu smlouvy o distribuci plynu 2) č.

Obec:

Adresa OM/PM

Část A - Identifikační údaje

Jméno/název konečného zákazníka:*

Jednotný identifikační kód OM (EIC):*Jednotný identifikační kód uživatele (EIC):* 

Předpokládaná výše ročního odběru  (kWh/měsíc)

Zaškrtněte odpovídající údaj, případně jejich kombinaci.

Pracovní den

Zaškrtněte odpovídající údaj, případně jejich kombinaci.

Část D 

Záloha

Ručení

Záloha předem

Způsob jištění

Předpokládaná výše ročního odběru (kWh/rok):

Charakter odběru:  Vaření

Číslo popisné: Číslo orientační:

Maximální denní distribuční kapacita (m ³/den):3)

Část B - Charakteristika OM

Vyplňte kód ze seznamu uvedeného v závěru žádosti

Zaškrtněte odpovídající údaj, případně jejich kombinaci.Časovost: SO  NE

Využití odběrného místa:

E-mail:

Uživatel prohlašuje, že má zajištěn bezpečnostní standard dle § 7 odst. 5 Vyhlášky 375/2005 Sb. 

Uživatel, výrobce, provozovatel RDS/LDS prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s Řádem PDS.

    V dne: Podpis

Vysvětlivky:

ČÁST A - povinná část pro všechna OM / PM

ČÁST B - povinná část pouze pro OM s měřením typu C

ČÁST C - povinná část pro všechna OM / PM

ČÁST D - povinná část pouze pro OM / PM s roční spotřenou nad 630 MWh a/nebo měsíční periodou fakturace

R01  Byt, rodinný dům, rekreační objekt R07  Nemocniční zařízení

R02  Administrativní prostor R08  Sezónní technologické odběry - zima

R03  Ubytovací a stravovací zařízení R09  Sezónní technologické odběry - léto

R04  Výrobní prostor R10  Kotelny

R05  Škola/školka/učiliště/VŠ R11  Ostatní drobné odběry od 900 m³/rok

R06  Prodejní zařízení

1)  Označte       jednu požadovanou variantu.

3)  Vyplňujte pouze pro OM / PM s roční spotřebou nad 630 MWh a/nebo měsíční periodou fakturace.

2)  V žádosti o změnu smlouvy o distribuci plynu uvádějte pouze identifikační údaje označené "*" a změněné údaje.

Kódy využití OM

srpen:

září:

Telefon:

Uživatel, výrobce, provozovatel RDS/LDS potvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v tomto dokumentu.

Obchodník s plynem čestně prohlašuje pro účely žádosti o přidělení distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu, že má souhlas konečného 
zákazníka, který je uveden v žádosti o přidělení distribuční kapacity včetně EIC kódu jeho OM , aby svým jménem a na svůj účet podal žádost o přidělení 
distribuční kapacity a uzavřel smlouvu o distribuci plynu do odběrného místa konečného zákazníka.

listopad:

Uživatel, výrobce, provozovatel RDS/LDS souhlasí, aby jeho osobní údaje zde uvedené, byly zpracovány za účelem plnění všech práv a povinností a má 
právo přístupu k těmto údajům a práva přiznaná mu § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Kontaktní osoba

Jméno:

prosinec:

Celkem za IV. Q:Celkem za III. Q:

leden: červenec: říjen:

únor:

duben:

květen:

Celkem za I. Q:

červen:

Celkem za II. Q:

březen:

R06  Prodejní zařízení


