Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO 48173398
obchodní rejstřík: Krajský soud Hradec Králové, oddíl B, vložka 991
www.vak.cz, email smlouvy@vak.cz, telefon 463 030 232, 463 030 253

PŘIHLÁŠKA - ŽÁDOST O ZMĚNU NA ODBĚRNÉM MÍSTĚ
nový odběratel - přihláška nového odběrného místa
přepis odběratele - mezi současným a novým odběratelem
změna údajů současného odběratele
ostatní změny :

nová kanalizační přípojka
nová vodovodní přípojka

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA
obec

ulice

číslo popisné

PSČ

číslo evidenční

číslo parcelní

číslo vodoměru

číslo orientační

stav vodoměru

ukončení odběru ke dni

m3

ukončení paušálu ke dni

SOUČASNÝ ODBĚRATEL
příjmení, jméno (název)

číslo smlouvy

adresa
IČ

DIČ

telefon

CZ

datum narození

email
číslo bankovního účtu pro
vrácení přeplatku

jméno a adresa pro
zaslání konečného
vyúčtování

/

nový odběratel - přihláška

datum zahájení odběru:

přepis odběratele

datum zahájení odběru:
platná od data:

změna údajů současného odběratele

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ (SÍDLA) ODBĚRATELE
příjmení, jméno (název)
obec
číslo popisné
IČ

ulice

PSČ

datum narození
DIČ

CZ

e-mail

telefon
Pokračování na straně 2
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ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ (SÍDLA) PLÁTCE
( vyplňte pouze v případě, je-li plátce odlišný od odběratele )

příjmení, jméno (název)
obec

ulice

číslo popisné

PSČ

datum narození

IČ

DIČ

CZ

email

telefon

korespondenční adresa
odběratele (plátce)

Druh přípojky:

Odběr bude sloužit pro:

domácnost

vodovodní

podnikání

kanalizační

počet trvale připojených osob

rekreační objekt
jiné

PARAMETRY ODBĚRNÉHO MÍSTA
druh služby :
A) vodné

(způsob zjišťování množství dodané/odebrané vody)
vodoměr paušál -

sklep

umístění vodoměru :

šachta

jinde :

viz příloha (stanoven dle směrných čísel)
stanoven jinak (technologická voda)

B) stočné

stočné dle vodného
technologická voda ( - množství neodváděné vody m3/rok)

-

jiné zdroje ( + množství odváděné vody z jiných zdrojů m3/rok)

+

jiný způsob (odhad nebo výpočet)
měřením
C) srážková voda (viz příloha)

Svým podpisem odběratel souhlasí s tím, aby dodavatel zpracoval jeho osobní údaje k uzavření a ukončení smlouvy
o dodávce vody a odvádění odpadních vod a že uvedené údaje v tomto protokolu budou použity dodavatelem na
doúčtování služeb u současného odběratele.

datum :

datum :

současný odběratel

datum :

nový odběratel
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plátce

