Dotazník

ZFP Energy
190107/12:35/AK1

ČÁST A

(vyplňte vždy)

OSOBNÍ ÚDAJE KLIENTA
Jméno a příjmení / Název firmy:

Datum narození / IČ:

E-mail:

Mobil:

KORESPONDENČNÍ ADRESA (vyplňte pouze v případě, že se liší od trvalé adresy uvedené v plné moci)
Jméno / Firma:

Ulice:

Č. p.:

Obec:

PSČ:

Č. o.:

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odesílání faktur a předpisu záloh (vyberte pouze jednu z možností)
V papírové podobě bežnou poštou

nebo

Elektronicky na e-mail zákazníka

Způsob provádění plateb a přeplatků
Úhrada nedoplatků vyúčtování:

Platba záloh:

Zasílání přeplatků z vyúčtování:

Příkaz

Bankovní inkaso

Příkaz

Bakovní inkaso

Poštovní poukázka B

Na účet

SIPO – spojovací číslo

číslo

/

DÁLE VYPLŇTE POUZE ČÁST B NEBO ČÁST C
ČÁST B
1. Vyplňte pouze na základě telefonického ověření na zákaznické lince stávajícího dodavatele. Pokud nebyl uskutečněn hovor, pak tato část zůstane nevyplněna.
2. Vyplněné informace budou brány jako nejaktuálnější. Na případně přiloženou kopii smlouvy nebude brán zřetel.
3. Vždy musí být doložena kopie kompletního posledního vyúčtování ke každému odběrnému místu.
4. Pokud vyplňujete tuto část, pro každé odběrné místo musí být vyplněny všechny požadované informace.

PARAMETRY SOUČASNÉ SMLOUVY
EAN / EIC:

1)

Typ smlouvy:

Stávající
dodavatel:

Na dobu neurčitou

nebo

Na základě hovoru se zákaznickou linkou dodavatele ze dne

/

/ 20

ve

EAN / EIC:

2)

Typ smlouvy:

Na dobu neurčitou

nebo

hodin.

/

Délka výpovědní
lhůty:

Do

Na dobu určitou

/ 20

ve

EAN / EIC:

Typ smlouvy:

:

Stávající
dodavatel:

Na základě hovoru se zákaznickou linkou dodavatele ze dne

3)

Délka výpovědní
lhůty:

Do

Na dobu určitou

:

hodin.

Stávající
dodavatel:
Na dobu neurčitou

nebo

Na základě hovoru se zákaznickou linkou dodavatele ze dne

Na dobu určitou

/

Délka výpovědní
lhůty:

Do

/ 20

ve

:

hodin.

ČÁST C
1. Vyplňte pouze pokud nebyly informace ověřovány telefonicky na zákaznické lince nebo pokud na základě hovoru obdržel zákazník písemné nebo e-mailové vyjádření o platnosti
smlouvy od stávajícího dodavatele, které dokládáte.
2. Ke každému odběrnému místu musí být doložena kopie kompletního posledního vyúčtování a kopie aktuálně platné smlouvy nebo dodatku, případně vyjádření současného
dodavatele, z nichž je zřejmé datum konce platnosti smlouvy a délka výpovědní lhůty.

SEZNAM DOKLÁDANÝCH DOKUMENTŮ
Typ dokumentu:

Počet:

POZNÁMKY

KLIENT

ZPROSTŘEDKOVATEL
KONTAKTU 1

ZPROSTŘEDKOVATEL
KONTAKTU 2

ZPROSTŘEDKOVATEL
ZFP ENERGY

Datum

Jméno a příjmení OZ

Jméno a příjmení OZ

Jméno a příjmení zprostředkovatele ZFP
Energy, který má podepsanou dohodu o
zprac. a ochr. osobních údajů

Místo

Telefon

Podpis zprostředkovatele ZFP Energy

Podpis klienta

Osobní číslo v ZFPA

Podíl na
odměně

Osobní číslo v ZFPA
%

Podíl na
odměně

Osobní číslo v ZFPA
%

Podíl na
odměně
%

