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Pokud nebudou níže uvedené údaje potvrzeny revizním technikem, požadujeme zaslání platné revizní zprávy, která nebude starší 6 měsíců.

Kód EAN

859182400

IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400
Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1772.

N
Číslo místa spotřeby (naleznete ve smlouvě nebo na faktuře)

Výrobní číslo elektroměru (číslo začínající „N“ na elektroměru)

Titul, jméno a příjmení / Obchodní firma / Živnostník

Údaje vyplňte
HŮLKOVÝM PÍSMEM.

Telefon

Adresa odběrného místa
Ulice

Číslo popisné

Obec

PSČ

Katastrální území

Parcelní číslo

Číslo orientační

Způsob připojení k distribuční síti
Připojení je provedeno kabelovým vedením

Al

Cu

průřez (mm2)

Připojení je provedeno z venkovního vedení závěsným nebo zemním kabelem

Al

Cu

průřez (mm2)

Přípojka je připojena k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a. s.

ano

ne

Požaduji osadit pojistkovou skříň pojistkami

ano

ne

Požaduji připojení kabelu HDV v přípojkové skříni

ano

ne

Provedení hlavního domovního vedení (HDV) kabelem

Al

Cu

průřez (mm2)

Údaje o elektroměrovém rozvaděči
Typ měření
přímé
Elektroměrový rozvaděč v nepřítomnosti zákazníka
přístupný
Odběrné místo splňuje podmínky pro přiznání požadované sazby distribuce
Je provedeno blokování spotřebičů podle podmínek požadované sazby distribuce

nepřímé
nepřístupný
ano
ano

Vypínací charakteristika

Zákazníkem požadovaná sazba distribuce pro odběr elektrické energie

Struktura odběru
Elektrické vytápění přímotopné (např. elektrokotel, podlahové vytápění, aj.)
Elektrické vytápění akumulační
Tepelné čerpadlo
Klimatizace (pouze, pokud je určena také k vytápění)
Ohřev vody přímotopný
Ohřev vody akumulační (bojler)
Ostatní spotřebiče - uveďte:
Celkový instalovaný příkon

Korespondenční adresa:
E.ON Česká republika, s.r.o.
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno
Informace získáte také na:
www.eon-distribuce.cz
info@eon.cz
tel. 800 77 33 22

Zákazník

Počet fází x hodnota hlavního jističe před elektroměrem

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

Příkon [kW]

ne
ne
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Revizní zpráva na odběrné zařízení, elektroměrový rozvaděč a elektrickou přípojku číslo:

Revizní technik
Příjmení, jméno, titul

Evidenční číslo osvědčení revizního technika

Ulice, číslo popisné/číslo orientační, obec, okres, PSČ

Telefonní číslo

Revizní technik prohlašuje, že odběrné elektrické zařízení odpovídá technickým normám a je z hlediska
bezpečnosti schopné provozu a že technické údaje o odběrném místě uvedené na tomto formuláři
jsou správné a pravdivé.
Prohlášení revizního technika (Formulář vytiskněte a toto prohlášení vyplňte ručně.)
Informace o zpracování osobních údajů
V této části jsou uvedeny základní informace o zpracování vašich osobních údajů společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen „My“).
Více informací naleznete na webové stránce www.eon-distribuce.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
Informace o zpracování osobních údajů revizního technika
Zpracování na základě oprávněných zájmů
Revizní technik bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje budeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu pro účely přípravy,
uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem, ochrany právních nároků a provozních potřeb. Proti takovému zpracování máte právo kdykoliv
podat námitku způsobem uvedeným v příslušných informacích o zpracování osobních údajů.
Informační povinnost revizního technika
Zavazujete se informovat zákazníka o zpracování jeho osobních údajů.
Podpisem tohoto dokumentu potvrzujete, že jste se důkladně seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů, rozsahem zpracovávaných
údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, možností podání námitky v případě zpracování na základě
oprávněného zájmu a právy, která vám v této souvislosti náleží.

Datum

Podpis revizního technika / otisk razítka

