
ŽIADOSŤ O UKONČENIE ZMLUVY O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY

3. UKONČENIE ZMLUVY 
(označte krížikom Vašu voľbu)

Adresa pre odoslanie faktúry ukončeného odberu:

Ulica: | Č. domu:  

| PSČ: Obec:

Identifikačné údaje odberateľa:

   Ukončenie zmluvy 
s demontážou meradla

   Ukončenie zmluvy pri zmene 
odberateľa (t.j. prepise)

EIC odberného miesta:

Adresa odberného miesta:

Aktuálny stav elektromera v kWh:

2. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE (označte krížikom Vašu voľbu)

Číslo elektromera:

Vysoké pásmo VT: Nízke pásmo NT: 
(len pri dvojtarifnom elektromere)

Čís. odberného miesta (ČOM):

Ulica: | Č. domu:  

| PSČ: Obec:

  Napäťová hladina VVN/VN   Napäťová hladina NN

(nájdete vo faktúre alebo v Zmluve)

DODÁVATEĽ: Stredoslovenská energetika, a. s.,  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 
IČO: 51 865 467 | DIČ: 2120814575 | IČ DPH: SK2120814575   www.sse.sk

Meno Vašej kontaktnej osoby nájdete na faktúre.

Dátum: Podpis odberateľa:

NAVRHOVANÝ TERMÍN UKONČENIA ZMLUVY:

Ak pre Vás nie je dôležitý konkrétny termín, údaj nevypĺňajte, ukončenie Zmluvy  budeme realizovať k najbližšiemu možnému termínu. 
Zmluva sa v zmysle platných obchodných podmienok SSE, a. s., ukončuje až potvrdením dátumu ukončenia Zmluvy zo strany príslušného 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Dátum:          /          /

1. DÔVOD UKONČENIA ZMLUVY

  prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti   zánik nájomného vzťahu

  úmrtie odberateľa (fyzická osoba - podnikateľ)   ukončenie podnikateľskej činnosti (vo všetkých predmetoch podnikania)

PREHLÁSENIE ODBERATEĽA:

Odberateľ berie na vedomie, že Zmluva sa v zmysle platných obchodných podmienok ukončuje až potvrdením dátumu ukončenia zmluvy zo strany 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Bez uvedenia podpisu odberateľa na tomto tlačive alebo v prípade neúplných údajov je žiadosť o ukončenie 
Zmluvy neplatná a SSE ukončenie Zmluvy nezrealizuje. Odberateľ prehlasuje, 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.

Obchodné meno:

IČO:   | IČ DPH:   | DIČ:

Kontaktná osoba: | Mobil:  | Telefón: 
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