
A) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

Zákazník

EIC/EAN

Způsob ukončení smlouvy u stávajícího dodavatele:
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Způsob ukončení smlouvy u stávajícího dodavatele:

 Způsob ukončení smlouvy:

+ dalších

B) AKVIZICE

C) PŘEPIS SE ZMĚNOU DODAVATELE

D) PŘEPIS V RÁMCI AE

E) RETENCE

F) SOUHLAS ZÁKAZNÍKA S NESTANDARDNÍ ZMĚNOU DODAVATELE

G) POZNÁMKY

PRŮVODKA KE SMLOUVĚ ARMEX ENERGY a.s. 
(DÁLE JEN AE)

Poznámka: uveďte pouze 1 EAN (18 míst) nebo 1 EIC (16 míst), nebo 
„NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO“

Poznámka: může využít pouze spotřebitel a zároveň jen v případě, že smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory dodavatele nebo distančně

Poznámka: může využít pouze spotřebitel a zároveň jen v případě, že smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory dodavatele nebo distančně

(TYP ZÁKAZNÍKA)

Souhlasím se změnou dodavatele při nedodržení jeho smluvních podmínek a s možnou sankcí od stávajícího dodavatele 
(úhradu případné sankce nebudu požadovat po ARMEX ENERGY a.s.)

odběrných a předávacích míst (OM) uvedených 
v poznámce ve shodném režimu

Výpověď smlouvy dle §11b, odst. 1 EZ - do 15 dní od zahájení dodávek

STÁVAJÍCÍ DODAVATEL 

STÁVAJÍCÍ DODAVATEL 

Domácnost Zákazník s IČ

Smlouva s novým dodavatelem uzavřená v obchodních prostorech nového dodavatele (viz. Poznámky):

na základě Čestného prohlášení

ANO NE

na základě Žádosti o ukončení dodávek

ZMĚNA DODAVATELE MONTÁŽ (do 6 měsíců bez revize) NOVÉ OM (s revizí)

Datum podání výpovědi...ukončil zákazník k datu

ukončil zákazník k datu ... Datum podání výpovědi

Výpověď smlouvy dle §11a, odst. 4 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon (EZ) - zvýšení ceny

Smlouva na dobu určitou ... Výpovědní lhůta / výpovědní schéma

ukončuje AE k datu

ukončuje AE k datu

Výpověď smlouvy dle §11a, odst. 4 EZ - změna smluvních podmínek

Výpověď smlouvy dle §11b, odst. 1 EZ - do 15 dní od zahájení dodávek

Smlouva na dobu neurčitou Výpovědní lhůta / výpovědní schéma...

Jméno zákazníka / oprávněné osoby a podpis

Jméno zákazníka / oprávněné osoby a podpis

V

V

, dne

, dne

Jméno a příjmení obchodníka AE: Datum vyhotovení:

20220302

(Vč. informace o případných dalších dodavatelích)

(V případě účinné smlouvy u AE, u které byla podána výpověď/ukončení)
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