Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec, IČO: 00007536, DIČ: CZ00007536
Registrovaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl A XVIII, vložka 433
Registrační číslo u Operátora trhu s elektřinou č. 661.
Licence na distribuci elektřiny č. 120100447

ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO MÍSTA
K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ
Zákazník (odběratel)
Obchodní firma (název)/jméno a příjmení:…………………………………………………..……
Sídlo/místo podnikání: ………………………………………………………………………………
IČ/RČ: …………………………………………DIČ:…………………………………………………
Jednající/zastoupený:………………………………………………………………………………..
Zapsaný v OR vedeném u ………………………………………oddíl …………vložka………….
Bankovní spojení: ……………………………………………………………………………………
Číslo účtu: ………………………………

Kontaktní osoba
Jméno:
Telefon:
Fax:

Příjmení:
Mobil:
E-mail:

Adresa pro zasílání faktur a veškeré korespondence
(jen pokud je jiná než adresa sídla nebo místa podnikání)
Název:
Ulice:
Obec:

č.p./č.o.
PSČ:

Důvod žádost:
□ NOVÝ ODBĚR
□ ZMĚNA TARIFU
□ JINÁ ZMĚNA

□ ZMĚNA SMLUVNÍCH ÚDAJŮ
□ ZMĚNA REZERVOVANÉHO PŘÍKONU
□ ZMĚNA DODAVATELE SILOVÉ ELEKTŘINY

Odběrné místo
Adresa odběrného místa:
EAN OM:

Spotřebiče v odběrném místě
Druh spotřebiče

Stávající

Nové

Druh spotřebiče

Stávající

Nové

Osvětlení

kW

kW

Akumulační topení

kW

kW

PC a drobná elektronika

kW

kW

Přímotopné topení

kW

kW

Příprava pokrmů

kW

kW

Ohřev TUV - akumulační

kW

kW

Ostatní spotřebiče

kW

kW

Ohřev TUV - přímotopný

kW

kW

Klimatizace

kW

kW

Technologické ohřevy

kW

kW

Servery

kW

kW

Speciální spotřebiče

kW

kW

Pohony, svářečky

kW

kW

Spotřebiče se zpětnými vlivy

kW

kW

Hlavní jistič
Stávající jistič před elektroměrem

□ 1f.

A

□ 3f.

A

Požadovaný jistič před elektroměrem

□ 1f.

A

□ 3f.

A

Ověření technické způsobilosti odběrného místa
Pokud v souvislosti s připojením odběrného místa nebo v souvislosti se změnou technických
parametrů spotřebičů uvedených v této žádosti, došlo k vybudování nové, nebo úpravě stávající
elektroinstalace, předloží zákazník kopii revizní zprávy o odborném prověření této změny.
Upozornění pro zákazníka!
Zákazník poskytuje na této žádosti důvěrné informace a osobní údaje a souhlasí s jejich
shromažďováním v souladu s příslušnými právními předpisy.
Prohlášení zákazníka (odběratele)
Prohlašuji, že všechny údaje v této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom, všech důsledků,
které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů.
Za zákazníka

V…………………………..
Jméno, příjmení, funkce

dne……………………
Podpis (razítko)

Vyplněný formulář je nutno odeslat poštou na výše uvedenou adresu PKÚ, s. p., případně elektronicky na
vladimir.kozarec@pku.cz, nebo pavlina.kovarova@pku.cz. V případě dotazů volejte Ing. Vladimíra Kozarce, tel 475672432,
602462956, nebo Pavlínu Kovářovou, tel. 475672632

