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Předávací protokol  -  PŘEPIS Odběrného místa se změnou odběratele 

Původní zákazník*

Číslo smlouvy**:    
Jméno a příjmení / název společnosti: 

Ulice: 
Obec: 

Číslo p./o.:
PSČ: 

Ulice:  
Obec: 

Číslo p./o.: 
PSČ: 

Komodita:           Elektřina 
EAN: 8591824 

         Zemní plyn: 
EIC: 27ZG  

Datum: 

Vyplněný formulář zašlete, prosím, na adresu:      GEEN Sale a.s, Marxova 156/5, 571 01 Moravská Třebová

Datum narození:   IČO:  DIČ: 
Telefon: E-mail:

*subjekt, se kterým je uzavřena smlouva | ** naleznete na smlouvě nebo v rozpisu záloh

Specifikace odběrného místa 

Stávající odběratel souhlasí s převodem uvedených odběrných míst na nového odběratele.        
(V případě úmrtí stávajícího odběratele doložte prosím místo podpisu kopii úmrtního listu.) 
Termín zpracování a převod dodávky na nového odběratele se řídí platnými lhůtami distributora. 
O výsledku zpracování budou Zákazníci informováni. 

Nový odběratel:        Stávající odběratel: 
Datum:
Podpis: Podpis:

Stav elektroměru:  ______________VT

______________NT

Stav plynoměru: ______________ VT

Nový zákazník

Jméno a příjmení / název společnosti: 

Ulice: 
Obec: 

Číslo p./o.:
PSČ: 

  IČO:  DIČ: Datum narození: 
Telefon: E-mail:

Původní dodavatel:
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Vyplněný formulář zašlete, prosím, na adresu:      GEEN Sale a.s, Marxova 156/5, 571 01 Moravská Třebová

Datum 

Podpis 

Seznam spotřebičů elektřina

Seznam spotřebičů plyn

GEEN Sale a.s., Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno - Komárov; www.geen.eu/geen-sale;  Zákaznická linka: 840 800 900 nebo (+420) 226 289 372, provozní doba linky: pondělí–pátek 9:00–17:00; IČ: 048 81 036, 
DIČ: CZ 048 81 036; Obchodní rejstřík: Společnost je zapsána u OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7503; Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.; Číslo účtu: 4211035420/6800; Číslo licence obchod s 
plynem / s elektřinou: 241633915 / 141633914. 

Předávací protokol - seznam spotřebičů 

Typ Specifikace X kW Typ (název) 
Elektrické vytápění Akumulační 

Přímotopné 
Tepelné čerpadlo 
Klimatizace 

Ohřev vody Akumulační (bojler) 
Přímotopný (průtokový) 

Spotřebiče Sporák s el. troubou 
Sklokeramická varná deska 
Indukční varná deska 
Horkovzdušná trouba 
Lednička 
Mraznička 
Myčka 
Televizor 
PC 

Osvětlení 
Jiné nad 3,5 kW 

Typ Specifikace X kW Typ (název) 
Vaření Plynový sporák s plynovou troubou 

Plynový sporák s elektrickou troubou 
Ohřev vody Akumulační (bojler) 

Přímotopný (průtokový) 
Vytápění/ohřev vody Kombinovaný kotel 
Vytápění Kotel 

Součet - ks 
Jiné do 3,5 kW– součet ks 

Pračka 

Nový odběratel - údaje k platbám záloh/  korespondenční adresa
Číslo účtu:

SIPO:

Korespondenční adresa:
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