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Bratislava, 16.07.2019

Vážený zákazník,

zaevidovali sme Vašu Žiadost' o ukončenie Zmluvy o zdruŽenej dodávke elektriny a združenej dodávke
plynu (d'alej len ,,Zmluva o zdruŽenej dodávke'')

Vašu Žiadost' o ukončenie Zmluvy akceptujeme. Dodávka energie bude ukončená vyradením vyššie
uvedeného odberného miesta z bilančnej skupiny našej spoločnosti, a to k 23.07.20í9.

DÔležité upozomenie:
Vyradenie odbemého miesta z bilančnej skupiny má za následok prerušenie dodávok energie a následne

ýzickú demontáŽ meracieho zariadenia, ktor(l vykoná prÍslušný prevádzkovateľ distribučnej sÚstavy. Pre
zachovanie plynulosti dodávky je nevyhnutné, aby ste uzatvorili zmluvu na dodávku t47śšle uvedenej
energie s iným dodávatel'om, a to v dostatočnom časovom predstihu.

Pokiaľ by časom pominul dôvod, pre ktoý si neŽeláte odoberať energie od našej spoločnosti, radi Vám
opät'ponúkneme niŽšie ceny, zrozumiteľnú komunikáciu a profesionálnu obsluhu.

V prípade doplňujticich otázok nás, prosím, kontaktujte:
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pre odberné miesto ElC/PoD:
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0850 166 066

info@energie2.sk
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