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Amper Market, a. s., Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 24128376, DIČ: CZ24128376

Amper Market, a. s. | Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město | IČ: 24128376 | DIČ: CZ24128376 | Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17267 
Bezplatná zákaznická linka: 800 701 313 | info@ampermarket.cz | www.ampermarket.cz
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Stávající odběratel podpisem tohoto dokumentu souhlasí a zároveň zplnomocňuje společnost Amper Market, a. s. k ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky  
elektřiny/plynu a k ukončení Smlouvy o připojení k distribuční soustavě u výše uvedených odběrných míst z důvodu přepisu na nového odběratele.
Tento protokol podepisuje současně stávající odběratel (předávající) i nový odběratel (přebírající) a slouží jako potvrzení o stavech měřidel k datu ukončení odběrných míst z důvodu 
přepisu na nového odběratele.
V případě neuvedení stavů měřidel bude konečné vyúčtování vystaveno na základě spotřeby stanovené propočtem dle TDD (tzv. „odhadem“), který určuje Provozovatel distribuční 
soustavy. Na pozdější reklamace stavů měřidel na konečném vyúčtování tak nemusí být brán zřetel.

EAN

EAN

EIC

Jméno a příjmení / Název firmy

Jméno a příjmení / Název firmy

Adresa odběrného místa

Adresa odběrného místa

Adresa odběrného místa

Oprávněná osoba, funkce (u firem)

Oprávněná osoba, funkce (u firem)

Využívané spotřebiče (uveďte počet)

Typ nemovitosti

Vztah žadatele k nemovitosti

Jméno, příjmení a adresa pro zaslání konečného vyúčtování: 

Sporák

Majitel

Boiler Karma

Nájemník – majitelem nemovitosti je

Kotel WAW Kombinovaný kotel

Datum nar. / IČ

Datum nar. / IČ

Stav elektroměru v kWh

Stav elektroměru v kWh

Stav plynoměru v m3

K datu

K datu

K datu

Vysoký tarif (T1)

Vysoký tarif (T1)

Nízký tarif (T2)

Nízký tarif (T2)

Telefon

Telefon

Stávající odběratel – PŘEDÁVAJÍCÍ: 

Nový odběratel – PŘEBÍRAJÍCÍ: 

DŮLEŽITÉ INFORMACE: 

SOUHLAS STÁVAJÍCÍHO ODBĚRATELE ZMOCNĚNEC (zástupce AM na základě plné moci)SOUHLAS NOVÉHO ODBĚRATELE 

Specifikace odběrného místa – ELEKTŘINA: 

Specifikace odběrného místa – ELEKTŘINA: 

Specifikace odběrného místa – PLYN: 

Číslo elektroměru

Číslo elektroměru

Číslo plynoměru

Rodinný dům Byt, poschodí           , číslo bytu ProvozovnaRekreační objekt

Mobil

Mobil

Předpokládaná roční spotřeba Stejná jako dosud Jiná

Umístění plynoměru Venku V bytě Na chodbě Ve sklepě Jiné

PodpisPodpisPodpis*

Zmocnění přijímám.

* Při přepisu z důvodu úmrtí původního odběratele, prosíme, doložte místo 
podpisu kopii úmrtního listu (případně jiný doklad prokazující tuto skutečnost). DatumMísto 

podpisu

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Souhlas s převodem odběrného místa
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