
Číslo BÚ: 

Změna výše záloh 

Nová výše záloh: Kč 

Odůvodnění: 

sídlo LAMA energy a.s. 

Gudrichova 763 
Hradec nad Moravicí 
747 41 

email 
telefon 

zakaznik@lamaenergy.cz 
+420 840 11 13 10 

ič 
dič 

28262026 
CZ28262026 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4065 

www.lamaenergy.cz 

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 

Změna pro vybranou komoditu 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) 

Změna 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) 

Změna 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) 

Jiný požadavek 

Přílohy: 

V dne V Hradci nad Moravicí dne 

………………………………… ………………………………… 

Podpis Zákazníka Za společnost LAMA energy a.s. 
Jméno: 

Jiri
Zápis textu
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Zápis textu


	Textové pole6: 
	Textové pole8: 
	Textové pole12: 
	Zaškrtávací políčko0: Off
	Zaškrtávací políčko1: Off
	Zaškrtávací políčko2: Off
	Zaškrtávací políčko3: Off
	Zaškrtávací políčko4: Off
	Zaškrtávací políčko5: Off
	Zaškrtávací políčko6: Off
	Zaškrtávací políčko7: Off
	Zaškrtávací políčko8: Off
	Zaškrtávací políčko9: Off
	Zaškrtávací políčko10: Off
	Zaškrtávací políčko11: Off
	Zaškrtávací políčko12: Off
	Cislo_zakaznika: 
	Jmeno/Firma: 
	Adresa1: 
	Adresa2: 
	Den: 
	Mesic: 
	Ico: 
	Telefon: 
	EIC: 
	EAN: 
	Sipo: 
	Zmenena_adresa: 
	Cislo_BU1: 
	Oduvodneni: 
	Jiny pozadavek: 
	Jiny_pozadavek1: 
	Den_podpisu: 
	Mesic_podpisu: 
	Den_podpisuL: 
	Mesic_podpisuL: 
	Rok_posdpisuL: 
	Jmeno_zastupce_lama: 
	Rok_podpisu: 
	Vyse_zaloh: 
	CisloBu: 
	Kde_podepsano: 
	Prilohy: 


