
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666/64, 76701 Kroměříž, IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Hlášení o změně odběratele

Číslo odběrného místa: 

Adresa odběrného místa:

Odběratel: 

Majitel: 

Vodoměr:

Vodoměr posl. stav: 

Služby:

Nový vlastník - odběratel:

Příjmení, jméno/ Název:

Ulice č.p./č.o.:

Část obce, Obec, PSČ:

IČO: DIČ: Datum narození / RČ:

Bankovní spojení:

Telefon: Email:

Nová adresa pro zasílání faktur vyúčtování - korespondenční adresa:

Příjmení, jméno/ Název: 

Ulice č.p./č.o.:

Část obce, Obec, PSČ:

Email pro elektronické zasílání faktur a dokladů:

Zálohové platby: Způsob platby:Výše záloh:

Spojové číslo SIPO: Účet odběratele:

Zasílání přeplatků:

Na účet odběratele:

Na korespondenční adresu odběratele:

Profil přípojky:
Datum kon.stav změny:                    Vodoměr kon.stav změny:

Platby budou prováděny:

Odvádění odpadních vod:

Původní vlastník - odběratel:

Umístění:

Počet osob:

Nemovitost:

Variabilní symbol (VS):                                                                      Účet VAKu: 2002691/0100

Adresa pro zaslání konečného vyúčtování - ukončení

Příjmení, jméno/ Název: 

Ulice č.p./č.o.:

Část obce, Obec, PSČ:

**  označte odpovídající variantu nebo nehodící škrtněte 

Ostatní vlastníci - Nový spoluvlastník:

Příjmení, jméno/ Název: 

Ulice č.p./č.o.:

Část obce, Obec, PSČ:

IČO: DIČ:

Bankovní spojení:

Telefon: Email:

Datum narození / RČ:
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Převodní příkaz Složenka

Souhlasím se zasíláním daňových dokladů v elektronické podobě
NEANO Doplní zákazník

JE napojena na veřejnou kanalizaci provozovanou společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
NENÍ napojena na veřejnou kanalizaci provozovanou společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
doplní zákazník

doplní zákazník

Nemovitost NENÍ zásobována vodou z vlastního zdroje, odebírá pouze přes vodoměr
Nemovitost JE zásobována vodou z vlast. zdroje, která je odváděna do kanalizace a dále dle čestného prohlášení



Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666/64, 76701 Kroměříž, IČ: 49451871  DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Ostatní vlastníci - Nový spoluvlastník:

Příjmení, jméno/ Název: 

Ulice č.p./č.o.:

Část obce, Obec, PSČ:

IČO: DIČ:

Bankovní spojení:

Telefon: Email:

Datum narození / RČ:

Ostatní vlastníci - Nový spoluvlastník:

Příjmení, jméno/ Název: 

Ulice č.p./č.o.:

Část obce, Obec, PSČ:

IČO: DIČ:

Bankovní spojení:

Telefon: Email:

Datum narození / RČ:

Ostatní vlastníci - Nový spoluvlastník: 

Příjmení, jméno/ Název: 

Ulice č.p./č.o.:

Část obce, Obec, PSČ:

IČO: DIČ:

Bankovní spojení:

Telefon: Email:

Datum narození / RČ:

Obě strany svým podpisem stvrzují, že změna odběratele nebude provedena, dokud nebudou uhrazeny všechny faktury ze strany stávajícího

odběratele včetně dodatkové faktury ke stavu vodoměru ke dni předání.

Podpis původního odběratele Podpis nového odběratele

Vážení odběratelé, 

dovolujeme si Vás informovat o zpracování osobních údajů, týkajících se Vaší osoby, zpracovávaných společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64,

767 01 Kroměříž, IČO: 49451871,DIČ: CZ49451871, e-mail: vak.km@vak-km.cz, tel: 573 517 111. Údaje jsou zpracovávány za účelem uzavření smlouvy na dodávku pitné

vody popř. na odvádění a čištění odpadních vod. Více o Vašich právech a zpracovávaných informacích na stránkách www.vak-km.cz sekce Zákazníci.

Při změně majitele je třeba doložit:

- Kopii výpisu z evidence nemovitostí, v případě, že ještě není vyhotovena kupní smlouva

- Hlášenku změny se stavem vodoměru ke dni převodu namovitosti

- Průkaz totožnosti, v případě zastupování jiné osoby platnou plnou moc nebo zmocnění pro provedení změny

- spojovací číslo SIPO nebo číslo běžného účtu, ze kterého budou zálohy převáděny

- V případě podnikání kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii živnostenského listu, případně osvědčení o registraci k DPH

- Telefonní spojení, případně email, datovou schránku

Tyto doklady jsou součástí podkladů k vyhotovení nové smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod. Bez doložení všech dokladů nebude změna odběratele

provedena.  

Změna provedena dne: Změnu provedl(-a):
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