DODÁVATEĽ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51 865 467 | DIČ: 2120814575 | IČ DPH: SK2120814575
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10956/L.
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 | SWIFT-BIC: SUBASKBX

Plyn

Meno Vašej kontaktnej osoby nájdete na faktúre

ŽIADOSŤ O UKONČENIE ZMLUVY O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU
(ďalej len „Zmluva“) kategória VEĽKOODBERATELIA

1. POD KÓD ODBERNÉHO MIESTA*

2. ČÍSLO ZMLUVY

SKSPPDIS

3. ADRESA ODBERNÉHO MIESTA*
Ulica:

| Súpisné číslo:

| Orientačné č.:

Obec:

| PSČ:

| Číslo bytu:

4. DÔVOD UKONČENIA ZMLUVY
zánik vlastníckeho práva k dotknutej nehnuteľnosti
zánik užívacieho práva (napr. nájmu) k dotknutej nehnuteľnosti
úmrtie odberateľa (fyzická osoba – podnikateľ)
ukončenie podnikateľskej činnosti (vo všetkých predmetoch podnikania)
zmena dodávateľa
iné
5. NAVRHOVANÝ TERMÍN UKONČENIA

Dátum:

/

/

6. ODBERATEĽ
Obchodné meno/Názov*:
| DIČ:

IČO*:

| IČ DPH:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Telefón:

| Funkcia:
| Mobil*:

| E-mail*:

7. ADRESA SÍDLA/MIESTA PODNIKANIA*

totožná s adresou odberného miesta

Ulica:

| Súpisné číslo:

| Orientačné č.:

Obec:

| PSČ:

| Číslo bytu:

8. ADRESA NA ZASIELANIE FAKTÚRY UKONČENÉHO ODBERU
A INEJ KOREŠPONDENCIE PO UKONČENÍ ZMLUVY*

totožná s adresou odberného miesta
totožná s adresou sídla/miesta podnikania

Ulica:

| Súpisné číslo:

| Orientačné č.:

Obec:

| PSČ:

| Číslo bytu:

VYHLÁSENIE ODBERATEĽA:
Odberateľ berie na vedomie, že Zmluva sa v zmysle platných obchodných podmienok ukončuje až potvrdením dátumu ukončenia zmluvy zo strany
prevádzkovateľa distribučnej siete. Bez uvedenia podpisu odberateľa na tomto tlačive alebo doloženia úmrtného listu odberateľa alebo v prípade
neúplných údajov je žiadosť o ukončenie Zmluvy neplatná a SSE ukončenie Zmluvy nezrealizuje. Odberateľ vyhlasuje, že všetky údaje, ktoré
uviedol na tomto tlačive, sú správne, úplné a pravdivé. V prípade vzniku škody SSE z dôvodu uvedenia nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých
údajov odberateľom sa odberateľ zaväzuje uhradiť SSE takto vzniknutú škodu v celom rozsahu.

9. PODPIS
Meno a priezvisko:
Funkcia:

* povinný údaj

/

/

Podpis a pečiatka odberateľa*:
B2B/P/UZ/05/2021

Dátum:

Plyn

NÁVOD, AKO SPRÁVNE VYPLNIŤ Žiadosť o ukončenie zmluvy o združenej dodávke plynu
1. 		 POD KÓD ODBERNÉHO MIESTA – nájdete na faktúre za dodávku a distribúciu plynu v časti Údaje o zmluve a odbernom
mieste.
2. 		 ČÍSLO ZMLUVY – číslo zmluvy nájdete na faktúre za dodávku a distribúciu plynu v časti Údaje o zmluve a odbernom mieste.
3. 		 ADRESA ODBERNÉHO MIESTA – uveďte adresu, kde sa nachádza odberné miesto.
4. 		 DÔVOD UKONČENIA ZMLUVY – krížikom označte dôvod ukončenia zmluvy.
5. 		 NAVRHOVANÝ TERMÍN UKONČENIA ZMLUVY – ak pre vás nie je dôležitý konkrétny termín, údaj nevypĺňajte, ukončenie
zmluvy budeme realizovať k najbližšiemu možnému termínu. Ukončenie zmluvy nie je možné vykonať spätne ku dňu v minulosti. Zmluva sa v zmysle platných obchodných podmienok SSE ukončuje až potvrdením dátumu ukončenia zmluvy zo strany
príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete. K dátumu ukončenia zmluvy, ktorý potvrdí prevádzkovateľ distribučnej siete,
bude vystavená faktúra ukončeného odberu.
6. 		 ODBERATEĽ – vyplňte obchodné meno/názov, identifikačné a kontaktné údaje.
7. 		 ADRESA SÍDLA/MIESTA PODNIKANIA – v prípade, že ide o rovnakú adresu ako adresa odberného miesta, označte krížikom „totožná s adresou odberného miesta“.
8. 		 ADRESA NA ZASIELANIE FAKTÚRY UKONČENÉHO ODBERU A INEJ KOREŠPONDENCIE PO UKONČENÍ ZMLUVY –
uveďte adresu, na ktorú vám pošleme faktúru ukončeného odberu. Ak ide o rovnakú adresu, ako je adresa odberného miesta
alebo sídla/miesta podnikania, stačí označiť krížikom jednu z možností.
9. 		 PODPIS – nezabudnite čitateľne vypísať meno, priezvisko a funkciu do podpisu. Žiadosť vlastnoručne podpíšte
a opečiatkujte. Ak bude váš podpis chýbať, žiaľ, nemôžeme túto požiadavku spracovať.

Doručenie do SSE:
Vyplnený a podpísaný dokument Žiadosť o ukončenie zmluvy nám, prosím, zašlite na našu korešpondenčnú
adresu:



Stredoslovenská energetika, a. s.
Predaj B2B zákazníkom
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

V prípade doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom svojho manažéra starostlivosti o zákazníkov.

B2B/P/UZ/05/2021

