
ŽÁDOST ZÁKAZNÍKA O UKONČENÍ DODÁVEK 
ELEKTŘINY / ZEMNÍHO PLYNU

ZÁKAZNÍK SVÝM PODPISEM POD TOUTO ŽÁDOSTÍ PROHLAŠUJE, ŽE:

ARMEX ENERGY a.s. 
Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín

IČ: 272 66 141 
DIČ: CZ 272 66 141

Zákaznická linka: 412 154 154 
E-mail: energy@armexenergy.cz

www.armexenergy.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1602

• pokud je OM specifikované v této žádosti jediným OM, do kterého Obchodník na základě smlouvy uzavřené se Zákazníkem elektřinu/zemní plyn dodává, Zákazník podáním 
této žádosti navrhuje Obchodníkovi takovouto smlouvu ukončit dohodou,

• další korespondence, včetně konečného vyúčtování bude Zákazníkovi zasílána na korespondenční adresu, je-li shora vyplněna, jinak na adresu trvalého bydliště/sídla 
Zákazníkem uvedenou v této žádosti,

• podle příslušných ustanovení občanského zákoníku Zákazník uznává co do důvodu a výše své existující dluhy vůči Obchodníkovi na zaplacení ceny za elektřinu/zemní 
plyn dodaný do shora uvedeného OM, včetně souvisejících služeb; Zákazník se dále zavazuje řádně a v plné výši uhradit své platební povinnosti vyplývající z konečného 
vyúčtování elektřiny/zemního plynu dodaného do shora uvedeného OM.

OBCHODNÍK

ARMEX ENERGY a.s.
se sídlem Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín, IČ: 27266141, DIČ: CZ27266141
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1602

(Podpis Zákazníka / razítko a podpis statutárního zástupce)

V , dne Podpis

ZÁKAZNÍK

Jméno, příjmení, titul / obchodní firma:

Adresa místa trvalého pobytu / sídlo:

(pokud je jiná než adresa trvalého bydliště)
Korespondenční adresa:

Datum narození / IČ:

Zastoupen:

Aktuální kontakt (e-mail, telefon):

* Pokud Zákazník požádá o ukončení dodávek z důvodu „PŘEPISU ODBĚRU NA NOVÉHO ZÁKAZNÍKA BEZ PŘERUŠENÍ DODÁVEK“, je nutné, aby do 15 pracovních dnů 
od podání této žádosti, nejpozději však do 10 pracovních dnů od požadovaného ukončení dodávek (viz zdola), nový zákazník uzavřel s Obchodníkem příslušnou smlouvu na 
dodávky elektřiny/zemního plynu v daném odběrném a předávacím místě s předpokládaným datem zahájení dodávek bezprostředně navazujícím na datum ukončení dodávek 
se Zákazníkem; konečný stav elektroměru při ukončení dodávek Zákazníkovi a počáteční stav elektroměru při zahájení dodávek novému zákazníkovi musí být při tom stejný. 
Pokud k uzavření příslušné smluvní dokumentace s novým zákazníkem do uvedené doby nedojde, je Obchodník oprávněn tuto žádost požadovat za žádost o UKONČENÍ 
ODBĚRU SE SEJMUTÍM MĚŘIDLA.

DŮVOD UKONČENÍ SMLOUVY

PŘEPIS ODBĚRU NA NOVÉHO ZÁKAZNÍKA BEZ PŘERUŠENÍ DODÁVEK*UKONČENÍ ODBĚRU SE SEJMUTÍM MĚŘIDLA

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO A PŘEDÁVACÍHO MÍSTA (OM), KTERÉHO SE ŽÁDOST TÝKÁ

EAN / EIC: Adresa OM:

UKONČENÍ DODÁVEK

Nový (přebírající zákazník)

Zákazník bere na vědomí, že z technických, provozních a organizačních důvodů, zejména z důvodů týkajících se provozovatele příslušné distribuční soustavy, případně z důvodů 
souvisejících s průběhem uzavírání smlouvy s novým zákazníkem, mohou být dodávky v OM ukončeny i k pozdějším datu.

* V případě, že nebudou z mé strany uvedeny stavy měřidel, beru na vědomí, že odečet měřidel bude proveden příslušným distributorem a tento odečet bude podkladem pro 
vyúčtování ze strany dodavatele.

(kWh) (kWh) (m3)

Číslo měřidla:

VT: NT: /

Stav*:

Datum požadovaného ukončení dodávek:

Jméno a příjmení/obchodní firma; adresa trvalého bydliště/případně sídlo; kontakt:

V případě podání žádosti z důvodu „PŘEPIS ODBĚRU NA NOVÉHO ZÁKAZNÍKA BEZ PŘERUŠENÍ DODÁVEK“ se vyplní:

. . (formát DD.MM.RRRR)
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