ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ
K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ EASY POWER s.r.o. (dále jen provozovatel LDS)
dle vyhlášky ERÚ č.51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
ČÍSLO:
číslo odběrného místa, doplní EP …………………………
Napěťová hladina:

……………………………………..

Provozovatel LDS:
EASY POWER s.r.o., Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice
Zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 16120
IČ: 28080947, DIČ: CZ 28080947
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, a.s., pobočka České Budějovice
Číslo účtu / kód banky: 2105667900/2700
www.easypower.cz, info@easypower.cz
DŮVOD ŽÁDOSTI (označte křížkem)
zřízení nového odběrného místa
zvýšení /snížení rez. příkonu stávajícího odběrného místa/hlavního jističe
uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny
změna dodavatele elektřiny, uzavření smlouvy o distribuci






Žádost vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM, případné další údaje uveďte v příloze k této žádosti.
I. Údaje o zákazníkovi (žadateli)
Obchodní firma / Jméno, příjmení: ……………….……………………………………………….…………………………
Datum narození: …………………………………….…… Rodné číslo: …………..………………………………………..
Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v ………………...…………………….., oddíl ..…, vložka ……….
IČ:…………..................................................... DIČ: ..................................................................
Právní forma: …………………………..……………….. Předmět podnikání: ..…………………………………………
Bankovní spojení: ………………………………………. číslo účtu / kód banky: ………………………… / …………
Sídlo-místo podnikání / Bydliště:
Ulice: ........................................................... číslo popisné/číslo orientační: ................. / .……….
Obec, část obce: ............................................................................... PSČ: ..............................
Kraj: ……..…………………………………………………..
E-mail pro zasílání faktur: ………………………………………....………………….
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
E-mail:
…………………………….
Telefon:
…………………………….
Mobil:
…………………………….
Fax:
…………………………….

……………………………………………………………………………..…….

Kontaktní osoba ve věcech technických: ……………………………………………………………………………………
E-mail:
…………………………….
Telefon:
…………………………….
Mobil:
…………………………….
Fax:
…………………………….

Adresa pro zasílání korespondence:

…………………………………………………………………………………...

(ulice, číslo, psč, město)

II. Specifikace odběrného místa a měření
Číslo odběrného místa: …………………..……………..….
EAN:
……………………………………………..
Adresa místa spotřeby:
……………………………………………………………. (název LDS, ulice, číslo, psč, město)
Katastrální území :
………………………………….…………………..…… Číslo parcely : ……………………..……..
Umístění a způsob přístupu k měřicímu zařízení: …………………………………………………………………………………….
Charakter připojení:
 trvalé
 provizorní
Typ měření:
 přímé
 nepřímé
Měření je umístěno na straně:
 NN
 VN
Stupeň zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie:
 standardní
 nestandardní
Požadované datum připojení

od ……………..………………….…

III. Rezervovaná kapacita a množství elektřiny
Dosavadní hodnota hlavního jištění/rezervovaného příkonu: …..……… A/kW *(nehodící se škrtněte)
Požadovaná hodnota hlavního jištění/rezervovaného příkonu: ….……… A/kW *(nehodící se škrtněte)

* V případě připojení ze strany NN vyplňuje zákazník hodnotu hlavního jištění, v případě připojení ze strany VN vyplňuje zákazník
hodnotu rezervovaného příkonu.

Předpokládané množství odebírané elektřiny: ………..……… kWh/rok
Způsob připojení :
 1 fázové
 3 fázové
Vlastní výroba :
 NE
 ANO
INSTALOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE – informativně
Spotřebiče s blokováním:
Vytápění: Akumulační
Hybridní
Přímotopné
Ohřev vody: akumulační:
přímotopný:
Tepelné čerpadlo:

Počet
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

Příkon:
………. kW
………. kW
………. kW
………. kW
………. kW
………. kW
………. kW

Ostatní spotřebiče:
Příprava pokrmů:
Pohony, svářečky:
Speciální spotřebiče:
Klimatizace:
Neměřený odběr:
Ostatní spotřebiče:

Počet
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

Příkon:
………. kW
………. kW
………. kW
………. kW
………. kW
………. kW
………. kW

Zákazník tímto prohlašuje, že jím uvedené údaje v této žádosti jsou správné a úplné, a zavazuje se veškeré
jejich změny bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli LDS.
V ………………………………………………………… dne ……………………………… 2015
……………………………………………………………
za zákazníka

