Žiadosť o dodávku elektriny - zmena dodávateľa elektriny
Odberateľ*:
Titul, meno a priezvisko:
Ulica:
Súpisné/orientačné číslo:
PSČ:
Obec:
Dátum narodenia
E – mailový kontakt:
Telefonický kontakt:

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Korešpondenčná adresa odberateľa (ak je iná ako vyššie uvedená adresa bydliska odberateľa):
Ulica:
_____________________
Súpisné/orientačné číslo:
_____________________
PSČ:
_____________________
Obec:
_____________________
Miesto spotreby:

Odberné miesto č.1

Odberné miesto č.2

Odberné miesto č.3

Ulica:
Obec:
Číslo:
PSČ:
EIC kód:
Sadzba dodávky**
Dátum požadovanej zmeny dodávateľa elektriny (dátum začatia odberu elektriny od Slovenské elektrárne energetické služby, s.r.o.) ____________ 00:00 hod.
Platobné podmienky
Cyklus preddavkových platieb***:

mesačne

ročne

Predpokladaná ročná spotreba:

_____________ kWh

Navrhovaná suma preddavkovej platby:

_____________ EUR

Spôsob úhrady faktúr:

SEPA Inkaso**** _______________________
IBAN

__________
BIC (SWIFT)

Prevod z účtu

___________
BIC (SWIFT)

_______________________
IBAN

V _______________ dňa _______

_______________________
podpis odberateľa

Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o., sídlo: Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika,
IČO: 44 553 412, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56534/B

*
ak za Vás uzatvára zmluvu splnomocnenec, predložte s touto žiadosťou aj originál alebo notársky osvedčenú
kópiu
plnomocenstva; notárske osvedčenie podpisu splnomocniteľa sa nevyžaduje; na udelene plnomocenstva môžete použiť aj formulár
plnomocenstva, ktorý je dostupný na webovom sídle nového dodávateľa elektriny www. energetickesluzby.sk
**
odberateľ si s dodávateľom dohodne pre každé svoje odberné miesto druh sadzby; zmeniť sadzbu je možné najskôr po
uplynutí 12 mesiacov od určenia sadzby alebo od poslednej zmeny sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov môže
odberateľ prostredníctvom dodávateľa požiadať o zmenu sadzby aj skôr; zmenu sadzby posudzuje a povoľuje príslušný
prevádzkovateľ distribučnej sústavy; za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne využívanie spotrebičov.
Vysvetlivky k určeniu požadovanej sadzby dodávky elektriny sú uvedené na konci tohto formulára
***
cyklus preddavkových platieb, t. j. počet platieb v príslušnom kalendárnom roku
****
na zriadenie SEPA inkasa je potrebné, aby ste vyplnili Mandát pre inkaso SEPA, ktorý je dostupný na webovom sídle
dodávateľa www.energetickesluzby.sk

Vysvetlivky k výberu sadzby dodávky elektriny:
Pre účely ocenenia odberu elektriny pre odberateľov v domácnosti sa uplatňujú nasledovné sadzby:
DD1 – D1 (jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny
Sadzba DD1 je vhodná najmä pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny (napr. chaty, garáže, záhrady).
Podmienkou na pridelenie sadzby DD1 je priradenie distribučnej sadzby D1, prípadne iná vhodná distribučná sadzba pre odberateľov
elektriny v domácnosti s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny DD1, pokiaľ nebude príslušným
prevádzkovateľom distribučnej sústavy poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D1.
DD2 – D2 (jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny)
Sadzba DD2 je vhodná pre odberné miesta, ktorých spotreba elektriny je vyššia (napr. rodinné domy, byty – odberné miesta s
bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré nemajú elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev vody).
Podmienkou na pridelenie sadzby DD2 je priradenie distribučných sadzieb D1 alebo D2. Táto sadzba sa odporúča pre distribučnú
sadzbu D2.
DD3 – D3 (dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny)
Sadzba DD3 je vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi s nižšou spotrebou elektriny. Spotreba
v sadzba DD3 je meraná v dvoch tarifách – vysokej tarife (VT) a nízkej tarife (NT). Je vhodná najmä pre odberateľov v domácnosti,
ktorí používajú spotrebiče s vyššou spotrebou, ktoré môžu byť v čase vysokej tarify (VT) vypnuté, avšak nemusia byť v čase VT
blokované, napr. ohrievač teplej úžitkovej vody.
Podmienkou na pridelenie sadzby DD3 je priradenie distribučných sadzieb D3 alebo D4. Táto sadzba sa odporúča pre distribučnú
sadzbu D3. Doba platnosti NT je minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v nízkom pásme v nepretržitom
trvaní aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje.
DD4 -D4 (dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny)
Sadzba DD4 je vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi s vyššou spotrebou elektriny. Aj v tomto
prípade je spotreba v sadzbe DD4 meraná v dvoch tarifách – vysokej tarife (VT) a nízkej tarife (NT).
Podmienkou na pridelenie sadzby DD4 je priradenie distribučných sadzieb D3 alebo D4. Táto sadzba sa odporúča pre distribučnú
sadzbu D4. Doba platnosti NT je minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého
pásma.
DD5-D5 (dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním)
Podmienkou na pridelenie sadzby DD5 je priradenie distribučnej sadzby D5. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s
blokovaním priamo výhrevných elektrických spotrebičov v čase VT.
DD6 – D6 (dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s tepelným čerpadlom)
Podmienkou na pridelenie sadzby DD6 je priradenie distribučnej sadzby D6. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s
blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase VT.
DD7 – D7 (dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s víkendovou prevádzkou)
Sadzba DD7 je vhodná pre odberná miesta typu chát, chalúp a podobne. Podmienkou na pridelenie sadzby DD7 je priradenie
distribučnej sadzby D7. Doba platnosti NT je celoročne od piatku 15.00 hod. do pondelka 6.00 hod., blokovanie elektrických
spotrebičov v čase VT sa nevyžaduje.
DD8 – D8 (dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných
spotrebičov elektriny v čase vysokého pásma s určeným minimálnym inštalovaným výkonom akumulačných spotrebičov)
Sadzba DD8 je vhodná pre domácnosti s elektrickými akumulačnými spotrebičmi s vysokou spotrebou elektriny. Podmienkou na
pridelenie sadzby DD8 je priradenie distribučnej sadzby D8. Doba platnosti NT je minimálne osem hodín denne s blokovaním
akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma.
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