Žádost o připojení z distribuční sítě
PREdistribuce, a. s., na hladině VN

Evidenční číslo žádosti

Přijato

Volbu vždy vyznačte křížkem

Specifikace požadavků
nové připojení
krátkodobé připojení

Žadatel
titul ........................ jméno ................................................. příjmení .....................................................................................titul ................... datum narození ..............................
obchodní firma.....................................................................................................................................................................................................................................................
Identifikační číslo IČ

Daňové identifikační číslo DIČ
telefon1)......................................................e-mail1).....................................................................

Kontaktní adresa: ................................................................................................................................................................................................................................................

Zastoupený
titul ........................ jméno ................................................. příjmení .....................................................................................titul ................... datum narození ..............................
obchodní firma.....................................................................................................................................................................................................................................................
Identifikační číslo IČ

Daňové identifikační číslo DIČ
telefon1)......................................................e-mail 1).....................................................................

Kontaktní adresa: ................................................................................................................................................................................................................................................

Odběrné místo
EAN

číslo trafostanice

TS

ulice ........................................................................................................ č. orientační ................................................ č. popisné ........................ č. parcelní ........................
obvod .......................................................................................................obec ......................................................................................................... PSČ ..................................
Název stavby: .........................................................................................................................................................................................
Popis stavby: .........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Stávající rezervovaný příkon:

P=

kW

Požadovaný rezervovaný příkon:

P=

kW

Využití prostorů

m2

TČ

Náhradní zdroj:
klimatizace

ne
motory

ano
ohřev vody
AKU/PV

výkon
ostatní

celkem

celkem
Požadavek na zvýšenou spolehlivost dodávky: ...................................................................................................................................................................................................
Přepokládaný termín výstavby: od ............................................................ do ...........................................................
1)

Dobrovolně poskytnuté kontaktní údaje usnadní a zefektivní vzájemnou komunikaci.

PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, tel.: 267 051 111, fax: 267 310 817, www.predistribuce.cz, www.pre.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158, IČ: 27376516, DIČ: CZ27376516

pokračování na druhé straně

Prohlášení žadatele
1) Zřízením el. připojení vzniká provozovateli distribuční soustavy podle energetického zákona právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním
a provozováním zařízení distribuční soustavy.
2) Žadatel bere na vědomí, že podmínky připojení budou řešeny v souladu s energetickým zákonem a prováděcími vyhláškami.
3) Na nové připojení bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o připojení a zajištění příkonu. Součástí smluvních vztahů bude i řešení majetkoprávních vztahů mezi
zákazníkem a PREdistribuce, a. s.
4) Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v žádosti jsou správné a pravdivé a že existují příslušná majetkoprávní oprávnění k odběrnému místu specifikovanému v této žádosti.
Poskytnuté údaje nesmí být předány třetí osobě a musí sloužit pouze k vypracování vyjádření k žádosti.
Pokud nebude žádost úplně vyplněna včetně požadovaných příloh bude vrácena žadateli k doplnění.

Datum ...............................................................................podpis ................................................................................
  

  

www.pre.cz

  

plná moc

Zákaznická linka PRE

Tel.: 267 055 555
E-mail: pre@pre.cz
Provozní doba: Po–Pá 7.00–20.00
Záznamník:
20.00–7.00

Zákaznické centrum PRE

Jungmannova 31 (Palác Adria), Praha 1
Vladimírova 18, Praha 4
Provozní doba: Po–Čt 9.00–18.00
Pá
9.00–12.00

Centrum služeb PRE

Jungmannova 28 (Palác TeTa), Praha 1
Tel.: 267 055 555
E-mail: centrum.sluzeb@pre.cz
www.premereni.cz/sluzby
Provozní doba: Po–Čt 9.00–18.00
Pá
9.00–12.00

