
* spôsob platby je možný iba pre domácnosti 

ŽIADOSŤ O ZMENU ZMLUVNÝCH PODMIENOK 

□ Zmena obchodných údajov zákazníka 

□ Zmena výšky preddavkových platieb 

□ Zmena produktu 

 
ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI A MIESTE DODÁVKY PLYNU (ODBERNOM MIESTE) 

Meno a priezvisko/názov spoločnosti: 

Bydlisko/sídlo:   Ulica:      pop.č./orient.č.:     

           Obec:       PSČ: 

Dátum narodenia/IČO:       Zákaznícke číslo: 

IČ DPH:        Číslo zmluvy o dodávke plynu: 

Tel.:     Fax:     E-mail: 

Adresa odberného miesta (nevypĺňa sa v prípade, že je zhodná s vyššie uvedenou adresou) 

Ulica:        pop.č./orient.č.:     

Obec:         PSČ: 

Číslo miesta dodávky plynu (POD kód): 

 

ZMENA OBCHODNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKA 

       Pôvodné:   Nové: 

□ Zmena priezviska/názvu spoločnosti 

□ Zmena adresy (bydlisko/sídlo spoločnosti)  

□ Zmena korešpondenčnej adresy  

□ Zmena právnej formy spoločnosti (bez zmeny IČO)   

□ Zmena IČO 

□ Zmena IČ DPH 

□ Zmena DIČ 

□ Zmena spôsobu platby 

 

Pôvodný spôsob: 

 □ Bankové inkaso  □ SIPO*          □ Poštový peňažný poukaz*    □ Bankový prevod   

Nový spôsob: 

□ Bankové inkaso  □ SIPO*          □ Poštový peňažný poukaz*    □ Bankový prevod   

 
Číslo účtu:     

  (predčíslie bankového účtu) (číslo bankového účtu) / (numerický kód banky) 

Názov banky: 

SIPO / spojovacie číslo: 

□ Zmena čísla bankového účtu 

Pôvodné číslo účtu:  
       (predčíslie bankového účtu) (číslo bankového účtu) / (numerický kód banky) 

Názov banky: 
 

Nové číslo účtu:  
(predčíslie bankového účtu) (číslo bankového účtu) / (numerický kód banky) 

Názov banky: 

Dátum požadovanej zmeny: 



LAMA energy a.s. - organizačná zložka ▪ Šulekova 2 ▪ 811 06 Bratislava ▪ Slovenská republika 

tel.: +421 2 3241 0170 ▪ Zákaznícka linka: 0850 700 100 ▪ e-mail: info@lamaenergy.sk 

ZMENA VÝŠKY PREDDAVKOVÝCH PLATIEB 

Pôvodná výška preddavkovej platby:   Požadovaná výška preddavkovej platby: 

Dátum požadovanej zmeny:  

 

Zdôvodnenie:  

Zmena periodicity preddavkových platieb:  □ Mesačne     □ Dvojmesačne  □ Kvartálne  □ Polročne 

 

ZMENA PRODUKTU, RESP. DOHODNUTÉHO DRUHU TARIFY 

Pôvodný produkt:     Požadovaný produkt: 

Dátum požadovanej zmeny:  

Stav meradla v m3: 

 

Zdôvodnenie:  

 

Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje: 

a) pravdivosť vyššie uvedených údajov 

b) súhlas na spracovanie svojich vyššie uvedených osobných údajov v informačných systémoch dodávateľa plynu 

v rozsahu potrebnom na výkon činnosti podľa udeleného povolenia na podnikanie v oblasti energetiky, a to na 

obdobie od uzavretia zmluvy o dodávke plynu, ako aj na celý čas platnosti tejto zmluvy. Udelený súhlas má 

žiadateľ právo kedykoľvek odvolať. 

 

 

Poznámka:                                                                                                                                                                     

 

Dátum:      Podpis odberateľa: 

 

Žiadosť prijatá dňa:   Žiadosť prijal:      


