Změna sjednaného způsobu platby ve smlouvě na dodávku vody a odvádění OV
Adresa umístění odběrného místa:

Adresa plátce (daňová):

Obec:
Část obce:
Ulice a čp:
Evidenční číslo
Předpokládaná záloha Kč ...............(při vyúčtování může dojít k přepočtu výše zálohy podle aktuální spotřeby)
Variabilní symbol zálohy = číslo zákaznického účtu (je na plánu záloh, který obdržíte po zpracování tohoto formuláře)
A. Zálohy
Měsíčně (počáteční záloha musí být minimálně 100,--Kč)
B. Způsob placení záloh (Zaškrtněte křížkem jeden ze způsobů. Pokud nevyberete žádný, bude vybrán terminál SAZKA)
Na trvalý příkaz uvádějte datum splatnosti tak, aby úhrada přišla na náš účet k 15 dni v měsíci platby.
Poštovním inkasem SIPO se spojovacím číslem ………………………………………………..............
(vyplňte spojovací číslo podle výpisu ze SIPO)
Inkasem z účtu číslo ……..……………. / ……….. (vyplňte číslo účtu.) V tomto případě je třeba ve Vaší
bance povolit inkaso ve prospěch účtu Vodohospodářské společnosti Rokycany, s.r.o. 15301391/0100
Trvalým příkazem z účtu číslo ................................................/............... V tomto případě je třeba ve Vaší
bance zadat trvalý příkaz ve prospěch účtu Vodohospodářské společnosti Rokycany, s.r.o. 15301391/0100
Převodním příkazem z účtu číslo…………………..……………. / ………..
Terminálem SAZKA
C. Způsob placení vyúčtování (Zaškrtněte křížkem jeden ze způsobů, doporučujeme stejný, jaký používáte pro zálohy)
Poštovním inkasem SIPO se spojovacím číslem ………………………………………………...
(vyplňte spojovací číslo podle výpisu ze SIPO)
Inkasem ze stejného účtu jako u záloh
Převodním příkazem ze stejného účtu jako u záloh
Terminálem SAZKA
D. Způsob vracení přeplatku (Zaškrtněte křížkem jeden ze způsobů)
Převodem na účet, z něhož je placeno vyúčtování
Převodem na účet číslo …………………………….. / ……….. (vyplňte číslo účtu).
Poštovní poukázkou B na adresu plátce uvedenou ve smlouvě
E. Zasílání faktur e-mailem a další služby
Přeji si zasílat faktury elektronicky (ve formátu .PDF) na níže uvedenou e-mailovou adresu, místo poštou.
Přeji si zaregistrovat na níže uvedenou e-mailovou adresu přístup do Zákaznického internetu
V …………………….………. Dne ……………..
Jméno ……………………………......................... Datum narození: ……………………………………………..
Telefon …………………………………………… Počet přípojených osob……………………………………….
E-mail……………………………… …………….Podpis (oprávněná osoba za plátce): ........................................

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.
Sedláčkova 651 • 337 01 Rokycany
Tel.: 601 279 279 • E-mail: info@vosrok.cz • www.vosrok.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C 2378 vedená u Krajského soudu v Plzni.
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