Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Region Severní Morava, Elektrárenská, 709 74 Ostrava - Třebovice
Číslo smlouvy:

70027

DIAGRAM NA DODÁVKU A ODBĚR TEPLA
pro odběrné místo: B 120-778/922

Platnost pro rok: 2017
Název OM:
Karasova 16 (6756)
Sazba:

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že nahlásí dodavateli každou změnu výměry
podlahové plochy bytových a nebytových prostor.
Plnění odběru tepla podle tohoto diagramu je podmíněno uzavřením "Ujednání o ceně".
/
Zmocněnec odběratele projednání

..........................................................................................................................................
(jméno)
(telefon)

Další ujednání:

Ostrava - Třebovice dne 12.12.2016

V ...... ...........................................dne

Veolia Energie čr , a.B.

Za d/davatele
Ing. Zdeněk Medřický
obchodní náměstek

i

Za odběratele
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Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že nahlásí dodavateli každou změnu výměry
podlahové plochy bytových a nebytových prostor.
Plnění odběru tepla podle tohoto diagramu je podmíněno uzavřením "Ujednání o ceně".
Zmocněnec odběratele projednání

............................................................. ................................................................... .....................
(jméno)
(telefon)
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