
1. Identifikačné údaje odberateľa*

Titul, meno a priezvisko Dátum narodenia

Trvalý pobyt (ulica, číslo domu (orientačné/súpisné), obec/časť obce, PSČ)

2. Adresa pre doručovanie (vyplňte iba v prípade, ak sa líši od adresy trvalého pobytu)
Ulica, číslo domu (orientačné/súpisné),obec/časť obce, PSČ

3. Kontaktné údaje
Telefónne číslo/číslo mobilného telefónu E-mail

Osoba oprávnená podpisovať zmluvu (titul, meno priezvisko) – vyplniť, iba ak osoba nie je totožná s odberateľom*1

4. Zmluva o pripojení
Číslo Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy Dátum uzatvorenia Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy

5. Údaje o odbernom mieste*

EIC odberného miesta (podľa Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy)

Ulica Číslo domu orientačné/súpisné

Obec PSČ

Žiadosť o dodávku elektriny
DOMÁCNOSŤ



* V prípade, že údaje v poliach označených hviezdičkou nebudú vyplnené, nebude táto žiadosť akceptovaná spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.

*1 Ak je odberateľ zastúpený zástupcom priložte originál plnomocenstva

*2 V prípade voľby elektronickej formy zasielania faktúr bude s odberateľom uzatvorená dohoda o elektronickom zasielaní faktúr a uvedenie 
E-mailovej adresy je podmienkou dohody o elektronickom zasielaní faktúr.

6. Platobné podmienky (výber označte ×)

Predpokladaná ročná spotreba kWh

Spôsob úhrady faktúry

Prevod z účtu IBAN BIC (SWIFT)

Poštový peňažný poukaz

7.Forma zasielania faktúr (výber označte ×)

Poštou Elektronicky*2 E-mail

8. Ochrana osobných údajov
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. In-
formácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri  spracúvaní osobných údajov a povinností  spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s. sú zverejnené a aktualizované na webovom sídle spoločnosti SLOVNAFT, a.s. www.slovnaft.sk (odkaz Ochrana 
osobných údajov, sekcia podľa účelu spracúvania osobných údajov), ako aj uvedené v Obchodných podmienkach. Odberateľ 
svojim podpisom potvrdzuje, že sa s týmito informáciami oboznámi.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť a správnosť všetkých údajov uvedených v Žiadosti

Miesto Dátum

Meno a priezvisko Podpis odberateľa
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