FORMULÁŘ PRO
NAHLÁŠENÍ SAMOODEČTU
ZÁKAZNÍK
Jméno

Datum
narození *

Příjmení

Obchodní
rma **
Oprávněná
osoba **

DIČ

IČ**

* vyplní domácnost
** vyplní rma

ODBĚRNÉ MÍSTO
Adresa

ELEKTŘINA
EAN

85918240

Číslo měřidla*

Počáteční stav (VT)

kWh

Konečný stav (VT)

kWh

Počáteční stav (NT)

kWh

Konečný stav (NT)

kWh

Násobitel **

Datum provedení odečtu

PLYN
EIC

27ZG

Číslo měřidla*

Počáteční stav

Konečný stav

m3

m3

Datum provedení odečtu

Objemový koecient**

* V případě výměny elektroměru/plynoměru, uveďte do poznámky níže čísla jednotlivých měřidel a data odečtů včetně odpovídajících stavů.
** Veškeré technické údaje naleznete ve Vašem ročním vyúčtování

DŮVOD PROVEDENÍ SAMOODEČTU
ZMĚNA DODAVATELE
KONTROLNÍ (pro zaevidování stavu, bez mimořádného vyútování)
MIMOŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ (zpoplatněno dle aktuálního Ceníku rozšířených služeb zveřejněného na www.3-e.cz)

TERMÍNY PRO NAHLÁŠENÍ SAMOODEČTU
1) KONTROLNÍ (ke dni změny ceny elektřiny/plynu nebo distribuce) – Samoodečet musí být nahlášen u plynu do 13 dnů od změny cen, u elektřiny pak do 28
dnů ode dne změny cen.
2) ZMĚNA DODAVATELE – Při ukončení smlouvy je zapotřebí nahlásit stav měřidla v poslední den platnosti smlouvy.
3) MIMOŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ – Mimořádné vyúčtování lze provést pouze ke konci měsíce. Pro zpracování vyúčtování musí být samoodečet nahlášen poslední
den daného měsíce nebo první pracovní den následujícího měsíce.
Samoodečet nahlášený v jiném termínu není možné zohlednit. Děkujeme za pochopení.

POZNÁMKA

Podepsaný
1046/24,140
Nové
00vPraha
1 nebo
v čitelněpodobě
Podepsaný formulář,
formulář, prosíme,
prosíme, zašlete
zašlete na
na korespondenční
korespondenční adresu
adresuspolečnosti:
společnosti:Europe
EuropeEasy
EasyEnergy
Energya.s.,
a.s.,Na
Na Poříčí
Strži 1702/65,
62 Město,
Praha 4110
nebo
čitelně
naskenované
naskenované
podobě na e-mail customers@3-e.cz.
na e-mail customers@3-e.cz.
V ...................................................................

dne ........................................................

Podpis Zákazníka.....................................................................

Europe Easy Energy a.s.,
a.s., Hvězdova
Na Poříčí 1046/24,
00 Praha 1, E-mail:
www.3-e.cz,
E-mail: info@3-e.cz,
Zákaznická
1716/2b, Nové
140 78Město,
Praha 110
4, www.3-e.cz,
info@3-e.cz,
Zákaznická linka:
800 080linka:
800 800 080 800
IČ: 28603001, DIČ: CZ28603001, Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s, Číslo účtu: 5482321001/5500, Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15893

