Reklamácia faktúry za združenú dodávku elektriny
(údajov mimo platieb)
ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI A MIESTE DODÁVKY ELEKTRINY (ODBERNOM MIESTE)
Meno a priezvisko resp. názov – obchodné meno
organizácie, podnikateľa:

/

Dátum narodenia:
Číslo Zmluvy o združenej dodávke
elektriny:
Bydlisko, resp. sídlo
Obec:
organizácie:

IČO podnikateľského subjektu,
resp. identifickácia fyzickej osoby:

/

9

5

Zákaznícke číslo:

1

PSČ:
Číslo
orient./súpis.:

Ulica:
Tel.:

Fax:

Odberné miesto – EIC kód:

2

4

E-mail:

Z

Adresa odberného miesta (nevypĺňa sa v prípade, že je zhodná s adresou uvedenou v bydlisku, resp. sídle organizácie):
Obec:

PSČ:
Číslo
orient./súpisné:

Ulica:

Poschodie:

Číslo bytu:

REKLAMOVANÁ FAKTÚRA
Faktúra za združenú dodávku elektriny č.:

/

Vystavená dňa (deň/mesiac/rok):

/

Za obdobie (od–do):

DÔVOD REKLAMÁCIE
STAV ELEKTROMERU PRI ODPOČTE
– fakturované množstvo elektriny

Výrobné číslo meradla
(nepovinný údaj):
Ku dňu
(deň/mesiac/rok):

Stav meradla podľa faktúry (reklamovaný):

/

/

Stav meradla
v kWh:

JT/VT

NT
Stav meradla podľa zákazníka
(návrh na opravu stavu meradla podľa faktúry):

Ku dňu
(deň/mesiac/rok):

/

/

Stav meradla
v kWh:

JT/VT

NT
Aktuálny stav meradla:

Ku dňu
(deň/mesiac/rok):

/

/

Stav meradla
v kWh:

JT/VT

NT
Popis (nepovinný údaj):
REKLAMÁCIA INÝCH ÚDAJOV

Distribučná sadzba:

Cena:

Technické parmatere (istič/fáza):

Popis (nepovinný údaj):
CHYBNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZÁKAZNÍKA – vo faktúre alebo v Zmluve o združenej dodávke elektriny
Popis:

SPÔSOB VYSPORIADANIA PREPLATKU VZNIKNUTÉHO REKLAMÁCIOU
Vyrovnanie s pohľadávkou po lehote splatnosti/započítanie
Na bankový účet

Variabilný symbol:

IBAN:

BIC:

Názov banky:
Poštová poukážka

Adresa v prípade
odlišného príjemcu:

Hodiace sa zaškrtnite

PRÍLOHY K REKLAMÁCII
Popis:

Poučenie o právach spotrebiteľa:
• V prípade vady dodanej elektriny alebo služby súvisiacej so združenou dodávkou elektriny, ktorú možno odstrániť, je predávajúci povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
• V prípade, ak je predmetom Vašej reklamácie vyúčtovanie združenej dodávky elektriny, resp. súvisí s fakturáciou (použitie nesprávnej cenovej tarify, nesprávny odpočet meradla,
fakturácia odhadom, nezohľadnenie platieb vo vyúčtovacej faktúre, použitie nesprávnych identifikačných údajov atď.) je dodávateľ povinný vyúčtovanie prešetriť, v odvodnených
prípadoch faktúru opraviť a v prípade, ak vznikne preplatok v prospech odberateľa, je dodávateľ povinný odberateľovi tento preplatok vrátiť alebo inak vysporiadať v súlade so
zmluvou o združenej dodávke elektriny.
• Uznaniu Vašej reklamácie bude predchádzať posúdenie jej okolností a dôvodov viacerými príslušnými útvarmi dodávateľa, prípadne aj Prevádzkovateľa distribučnej siete, cez ktorú
bola realizovaná dodávka elektriny.

Poznámka:
Dátum:

Podpis žiadateľa:

Reklamácia prijatá dňa:

Reklamáciu prijal:

