
ZÁZNAM O PODÁNÍ POŽADAVKU

 číslo smlouvy: 

 Příjmení   Titul 

Zákazník(subjekt, se kterým je uzavřena smlouva)            

Titul                               Jméno  

Název společnosti 

Datum narození  IČ  DIČ 

Adresa:
 ČP/ČO 

 PSČ 

Email

Ulice

Obec

Kontaktní údaje:

Telefon 

Korespondenční adresa:
Ulice  ČP/ČO 

 PSČ Obec

Adresa místa spotřeby: 

Ulice  ČP/ČO 

 PSČ Obec

Požadovaná změna:
Titul, jméno, přijmení/Firma 

Údaje pro doručování korespondence

Platební podmínky:  Nový způsob úhrady SIPO Příkaz k úhraděInkaso Poštovní poukázka

Číslo účtu  / 

SIPO

Číslo účtu  / 

Výše přeplatku 

Přeplatek na účet  

Daňový doklad číslo 

Změna záloh: Měsíčně Čtvrtletně Pololetně Ročně

Nová výše (Kč)

AZ Energies s.r.o 
Pardubická 326, Chrudim IV 
537 01 Chrudim
IČ: 067 42 157

www.azenergies.cz 
Tel: 730 701 550 
Email: zakaznik@azenergies.cz

Převedení přeplatku z vyúčtování do dalšího fakturačního období

Faktury:

Nová periodicita

 Adresa trvalého bydliště/sídlo firmy 



Číslo měřidla

Samoodečet měřidla: 

EIC/EAN  

Stav měřidla  Stav ke dni

Fakturační Kontrolní Přepis

Jiný požadavek

Přílohy:  .....................................................................................................................................................

Dne V  Dne  V 

AZ Energies s.r.o 
Pardubick 326, Chrudim IV 
537 01 Chrudim
IČ: 067 42 157

www.azenergies.cz 777 111 555 
zakaznik@azenergies.cz

Podpis zákazníka      Podpis za obchodníka

(převzal a ověřil na základě plných mocí)

www.azenergies.cz 
Tel: 730 701 550
Email: zakaznik@azenergies.cz

Odečet

_____________________________________________________

AZ Energies s.r.o 
Pardubická 326, Chrudim IV 
537 01 Chrudim
IČ: 067 42 157
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