
Příloha č. 1 
ke SMLOUVĚ O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ZEMNÍHO PLYNU č.

*)

SPECifiKaCE ODbĚRNÝCH MÍSt

*) EIC kód 2  7  Z   G
adresa OM (doplňte v případě odlišné adresy trvalého bydliště / sídla společnosti)

Ulice:

Obec: 

Původní 
obchodník

Smlouva na 
dobu neurčitou: 

Otop:          Technologie:          Vaření:          Ohřev vody:          

Smlouva na 
dobu určitou:  

Dat. ukončení 
smlouvy       

Perioda 
smluv let

Kč

Produktová 
řada:

Charakter odběru:  

Zákazník prohlašuje, že je vlastníkem odběrných míst uvedených v této smlouvě nebo má souhlas vlastníka k dodávce zemního plynu do těchto odběrných míst.

č. pop./ 
orient. č.:

PSČ:

Předpokládany 
odběr MWh/rok
Sjednaná  
kapacita m3/den:

Navrhovaná výše zálohy / perioda záloh

**) **) **) **)
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**) **) **) **)

***)

podpis Zákazníka ****)

ID Zprostředkovatele

Jméno 
Zprostředkovatele

Dne:

*) doplní Obchodník **) jedná se o smlouvu u původního obchodníka ***) perioda záloh: M - měsíc, K - kvartál ****) podpis na každé kopii

. . 2 0 1 podpis Obchodníka

ONDřEJ Taláb
předseda představenstva

MarTIN KaDlEC  
člen představenstva


