VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 2, čp. 143, Plzeň, PSČ 317 68
Tel: 377 413 111, Fax: 377 413 515, e-mail: zc@vodarna.cz

*Dohoda o změně smlouvy č. ………verze smlouvy č. ………..
*Změna majitele (odběratele)

*

Číslo odběrného místa:

Číslo vodoměru:

Změnu provést k datu:

Stav na vodoměru k datu změny:

nehodící se škrtněte

Původní majitel odběrného místa (odběratel)
Jméno, příjmení, datum narození / Název firmy, IČO:

Adresa odběrného místa:
Ulice č.p./č.or. / město / PSČ
Doúčtování zaslat na jméno:
na adresu:

Ke změně smluvních ujednání dochází v níže uvedeném rozsahu:
1) Identifikační údaje nového odběratele (majitele)
Příjmení /Název společnosti
Jméno

titul

Datum narození / IČO

DIČ

Bydliště /adresa daňová
Bydliště /adresa zasílací
Kontaktní osoba
Číslo účtu

2) Identifikační údaje oprávněné osoby (nájemce)
Příjmení /název společnosti
Jméno
Datum narození / IČO

DIČ

Kontaktní osoba
Telefon /e-mail

tel

e-mail

Číslo účtu
Bydliště / adresa daňová
Bydliště / adresa zasílací

3) Sazba
domácnosti

ostatní

vodné+stočné+srážkovné

vodné+stočné

vodné

stočné

4) Nastavení zálohových plateb, jejich četnost a výše, způsob platby záloh
Zálohy na odběrném místě:
Četnost zálohových plateb

ANO
měsíční

čtvrtletní

NE
(měsíční fakturace)
pololetní

Výše záloh:
jiná periodicita

Kč

Způsob platby záloh
Inkasem

SIPO, spojovací číslo SIPO:

hotově

Převodem, číslo účtu plátce:

Trvalým příkazem

5) Způsob platby faktur
Složenkou

Sazka

Převodem

Inkasem

Potvrzení o založení souhlasu s inkasem (vydává peněžní ústav)
Číslo účtu plátce
Číslo účtu příjemce: 6503311/0100

6) Doplňkové služby – pokud o služby nemáte zájem, škrtněte
Zasílání faktur e-mailem od
Zákaznický internetový účet
SMS info
společností VP a.s.
7) Počet osob žijících na adrese odběrného místa (pouze v případě fakturace dle směrných čísel)
Směrné číslo spotřeby dle vybavení nemovitosti:
(§ 16 zákona č. 274/2001 Sb.)

Počet osob:

8) Množství srážkových vod odváděných do veřejné kanalizace
Druh plochy

Plocha v m2

Redukovaná plocha

Odtokový
součinitel

A: zastavěné plochy, těžce propustné zpevněné
plochy (asfalt, beton apod)
B: Lehce propustné zpevněné plochy (štěrk,
pochozí zámková dlažba)
C: Zatravněné plochy

(součin plochy a
odtokového součinitele)

0,9
0,4
0,05

Součet redukovaných ploch:

9)Způsob využití
Nemovitost určena k trvalému
Ostatní
Nemovitost určena k trvalému
bydlení (nezpoplatněno)
bydlení + ostatní (v poměru)
Výpočet množství srážkových vod odvedených do veřejné kanalizace:
Součet redukovaných ploch x dlouhodobý srážkový úhrn = množství srážek odvedených do veřejné kanalizace
3

…………………. X …………………….. = ………………………………. m /rok
10) Poznámka/ Seznam příloh

Odběratel prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé. V opačném případě může proti němu uplatnit provozovatel finanční postih
v rozsahu daném obchodními podmínkami. Odběratel souhlasí s poskytnutím a zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 101/00 Sb.“), společnosti VODÁRNA
PLZEŇ a.s., se zpracováním e-mailové adresy, jména, příjmení, telefonního čísla a místa bydliště výhradně pro interní a marketingové účely VP a.s.

V Plzni dne:

V ……………………..……………….….. dne …………………………….

Za dodavatele:
VODÁRNA PLZEŇ a. s.
Zastoupená dle pověření Ing. Pavlem Pajtlem
Malostranská 143/2, Plzeň

Za odběratele:
původní odběratel:

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 574
IČ: 25205625

nový odběratel:

/
…………………………………………………………………………………...

Název firmy (otisk razítka)
………………………………………………………………………….

Ing. Pavel Pajtl, vedoucí zákaznického útvaru

………………………………………………………………………….

Změnu přijal a provedl:

/
…………………………………………………………………..……………….

Podpis (je-li odběratelem právnická osoba, je nutno uvést
čitelně jméno a příjmení, funkci)

