INFORMACE
K VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZMĚNU REZERVACE KAPACIT

Do tiskopisu ŽÁDOST O ZMĚNU REZERVACE KAPACIT zákazník uvádí následující údaje:
Zákazník – identifikační údaje zákazníka.
Odběrné místo – číslo odběrného místa (uvedeno ve smlouvě o sdružených službách dodávky plynu), adresa místa realizace
dodávky zemního plynu.
Zákazník žádá o změnu kapacit – křížkem označte, pro jaká období požadujete změnu kapacit. Vyplňte časový interval a hodnotu
denní rezervované pevné kapacity v m3 přepočtených na vztažné podmínky.
V případě smlouvy na dobu neurčitou se denní rezervovaná pevná kapacita sjednává minimálně na dvanáct (12) po sobě
následujících měsíců.
Měsíční smlouva se uzavírá minimálně na jeden (1) měsíc a maximálně na jedenáct (11) měsíců; smlouva je uzavírána vždy
s účinností k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce a končí uplynutím posledního plynárenského dne posledního
měsíce účinnosti smlouvy.
Klouzavá kapacita se uzavírá na počet plynárenských dnů určených počtem kalendářních dnů měsíce, ve kterém je zahájena
distribuce nebo do konce posledního plynárenského dne plynárenského měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla zahájena
distribuce plynu v rámci sjednání klouzavé kapacity.
Sjednaná denní rezervovaná kapacita pro měření C – sjednává se pouze v případě nového odběrného místa s typem měření C,
nebo při změně některé z podmínek připojení na stávajícím odběrném místě.
Za zákazníka – žádost musí být podepsána osobou, která je oprávněna činit jménem zákazníka právní úkony směřující
ke změně smlouvy.
Zpracované a potvrzené žádosti o změnu rezervace kapacit zasílejte na adresu svého obchodníka se zemním plynem.
Termíny pro podání žádosti se řídí energetickou legislativou v platném znění.
Termínem pro podání žádosti se rozumí den doručení žádosti na adresu obchodníka.
Připadne-li den doručení žádosti na den pracovního volna nebo na den pracovního klidu (sobota, neděle, státní svátek nebo
ostatní svátky podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, ve znění pozdějších změn), je nezbytné, aby byla žádost
doručena do posledního pracovního dne předcházejícího tomuto svátku.
Pro urychlení zpracování Vašeho požadavku a dodržení výše uvedených termínů je vhodné žádost zaslat Vašemu obchodnímu
zástupci také prostřednictvím faxu nebo e-mailu.
Žádosti předložené po uplynutí termínu podání nelze u distributora uplatnit.
Kontakt na svého obchodního zástupce naleznete na našich internetových stránkách www.innogy.cz v sekci Střední a velké
firmy – Kontakty.
V případě akceptace Vám zašleme dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu, který potvrdí smluvní sjednání
požadované kapacity.

