PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU TEPLA
v intencích ust. § 76 odst. 1 písm. a) energetického zákona
Havířovská teplárenská společnost, a.s.

sídlo: Konzumní 298/6a 736 01 Havířov - Šumbark| IČ: 61974706 | DIČ: CZ61974706
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1113
web: www.htsas.cz | e-mail: hts@htsas.cz | tel.: 596 411 906 | fax: 596 411 960
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-3523710267/0100

Příloha smlouvy č.:
Zdroj tepla:

ŽADATEL
Odběratel:
Název a sídlo:
Místo odběru:
IČ:
Bankovní spojení:
Faktury zasílat:
Zmocněnec pro jednání:

DIČ:

Tel.:

Odběratel se zavazuje uzavřít smlouvu o dodávce tepla a teplé vody s účinností ode dne:

A/ BYTOVÉ JEDNOTKY
Objekt

plocha dle vyhl. č. 405/2015 Sb. a vyhl. č. 269/2015 Sb.
započitatelná plocha ÚT započitatelná plocha TV
podlahová plocha

B/ NEBYTOVÉ PROSTORY
Objekt

plocha dle vyhl. č. 405/2015 Sb. a vyhl. č. 269/2015 Sb.
započitatelná plocha ÚT započitatelná plocha TV
podlahová plocha

Tepelný výkon pro:
Ústřední vytápění - ÚT

MW

Přípravu teplé užitkové vody TV

MW

Celkem

MW

Předpokládaná roční spotřeba tepla:

GJ

Předávací místo:
Objemový průtok:

m3/h

Místo měření:
Způsob měření:

Bez podpisu této přihlášky ze strany odběratele nebude s odběratelem uzavřena smlouva o dodávce tepelné
energie v intencích ust. § 76 a násl. zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění. Cena za
tepelnou energii je uveřejněna na webových stránkách naší společnosti www.htsas.cz v oddíle "Distribuce
tepla" pododdíl "Cena tepla".
Odběratel podpisem této přihlášky dává dodavateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro
naplnění předmětu/účelu této přihlášky a příslušné smlouvy o dodávce tepelné energie a současně potvrzuje
správnost uvedených osobních údajů. Odběratel dále podpisem této přihlášky potvrzuje, že byl seznámen
a souhlasí se Zásadami zpracování osobních údajů ve společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s.
ze dne 25. května 2018, které jsou umístěny na webových stránkách dodavatele v rubrice „Ochrana osobních
údajů – GDPR“.
JINÁ UJEDNÁNÍ:

V Havířově dne

V

……………………………………………………………………………..
Podpis dodavatele

…………………………………………………………………………….
Podpis odběratele

Vyřizuje: Proskeová, tel.: 596 494 133

dne

