
Číslo BÚ:

Zm ěna výše záloh
Nová výše záloh: Kč

Odůvodnění:

ZÁZNAM o podání požadavku

Zákazník Číslo Zákazníka:
(subjekt, se kterým je uzavřena Smlouva) (číslo odběratele, které naleznete na každé faktuře, či zálohovém listu)

Jméno a příjmení zákazníka/ název společnosti:

Adresa trvalého bydliště / sídlo společnosti:

Datum narození: IČ:

Telefon*: E – mail*:
* nepovinný údaj, sloužící ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Zm ěna pro vybranou komodi tu Zemní plyn EIC*:

Elektřina EAN*:

(Zaškrtněte komoditu a vypište EIC/EAN kód předmětného odběrného místa, který naleznete na každé faktuře, či zálohovém listu) *nepovinný údaj

Změna jména zákazníka/názvu společnosti (pouze ty změny,nezakládající povinnost uzavřít s Obchodníkem novou Smlouvu)

Změněné jméno zákazníka/název společnosti:
(v případě změny jména zákazníka, prosíme o zaslání kopie občanského průkazu nebo oddacího listu)

Zm ěna v adrese
pro zasílání korespondence trvalého bydliště / sídla společnosti odběrného místa

Změněná adresa:
(v případě změny trvalého bydliště, prosíme o zaslání kopie OP, při změně v adrese odběrného místa pak doklad o přidělení adresy)

Zm ěna ve způsobu úhrady
Záloh - nový způsob úhrady: inkaso příkaz k úhradě SIPO poštovní poukázka

Číslo BÚ: SIPO:

Faktury – nový způsob úhrady: inkaso příkaz k úhradě

(V případě snižování výše záloh prosím uveďte stručné odůvodnění)

J iný požadavek

Př í lohy :

V dne V Hradci nad Moravicí dne

………………………………… …………………………………
Podpis Zákazníka Za společnost LAMA energy a.s.

Jméno:
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• Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí • +420 553 759 669 • zakaznik@lamaenergy.cz • www.lamaenergy.cz

Jsme součástí skupiny LAMA ENERGY GROUP lamagroup.cz
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