Královéhradecká provozní, a.s.
Víta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové 3

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka č. 2383.
IČ: 27461211 DIČ: CZ27461211
Číslo účtu: 35-5744010247/0100
Společnost je držitelem certifikátů OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001

Změna sjednaného způsobu platby ve smlouvě na dodávku vody a odvádění odpadních vod
(bude zpracována jako dodatek k níže uvedenému číslu smlouvy)
Údaje o odběru:
Obec
Část obce
Ulice a čp
Název OM

Daňová adresa plátce:

Evidenční číslo ...........................................(musí být vyplněno)
Technické číslo ...........................................
Číslo smlouvy ..........................................(aktuální k datu změny)
Předpokládaná záloha Kč.................................................
(při vyúčtování může dojít k přepočítání výše zálohy podle aktuální spotřeby)

Variabilní symbol zálohy = číslo zákaznického účtu (je na plánu záloh, který obdržíte po zpracování tohoto formuláře)
A. Zálohy budu platit (Zaškrtněte křížkem jeden ze způsobů.)
 Měsíčně (Záloha musí být minimálně 100, -Kč a je placena SIPO, inkasem, nebo příkazem k úhradě)
 Čtvrtletně
 S počáteční zálohou nula (Očekávaná fakturace za rok musí být menší než 1200,- Kč – podle spotřeby
v minulém období. Po prvním řádném vyúčtování bude určena automaticky výše zálohy podle očekávaného
ročního plnění, včetně pevných složek.)
B. Způsob placení záloh (Zaškrtněte křížkem jeden ze způsobů. Pokud nevyberete žádný, bude vybrán terminál SAZKA)
Na inkaso, popř. na trvalý příkaz uvádějte datum splatnosti tak, aby úhrada přišla na náš účet k 15 dnu 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 Královéhradecké provozní a.s., které je 35-5744010247 / 0100 )
 Trvalým příkazem. Variabilní symbol zálohy = číslo zákaznického účtu (V tomto případě musíte ve Vaší bance
zadat trvalý příkaz ve prospěch účtu Královéhradecké provozní a.s., které je 35-5744010247 / 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
 Inkasem z účtu číslo ………………………. / ……….. (vyplňte číslo účtu. V tomto případě je třeba ve Vaší
bance povolit inkaso ve prospěch účtu Královéhradecké provozní a.s., které je 35-5744010247 / 0100 )
 Terminálem SAZKA
 Převodním příkazem z účtu číslo…………………..……………. / ………..
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 (pouze pro fyzické osoby, nepodnikající)
E. Zasílání faktur e-mailem a další služby
 Přeji si zasílat faktury ve formátu PDF na níže uvedenou e-mailovou adresu, místo poštou.
 Přeji si zaregistrovat na níže uvedenou e-mailovou adresu přístup do Zákaznického internetu
 Přeji si zaregistrovat mobilní telefonní číslo k bezplatné službě SMS-INFO
V ……………………. Dne ……………………..

Razítko

Jméno ……………………………………….........................
Telefon ………………………………………..
E-mail ………………………………………..

Podpis (oprávněná osoba za plátce):

………………………………….

Jak ušetříte čas a peníze?
Elektronická kancelář (služby zdarma):
Faktura PDF
Jednoduše a bez čekání se dostane faktura na Váš e-mail ať jste kdekoli. Šetříte také
přírodu, pokud fakturu netisknete.
Zákaznický internet
Máte přehled o odběrních místech, fakturách, platbách, zákaznických účtech a odečtech
z pohodlí Vašeho domova, nebo i na cestách. Zároveň můžete předávat samoodečty,
popř. posílat žádosti, dotazy a požadavky.
SMS INFO
Pokud se zaregistrujete, budete dostávat SMS zprávy o závažných poruchách a
odstávkách v oblasti Vašeho zájmu.
Rezervace termínu schůzky
Stačí si jen vybrat volný termín na www.khp.cz a rezervovat si jej.
Rezervaci lze provést také po telefonu, nebo při osobní návštěvě.

Moderní platební způsoby:
Sipo
Platíte více položek za jeden poplatek, je možno inkasovat přímo z Vašeho účtu. Efektivní
je v kombinaci se zasíláním případných přeplatků na účet.
Terminál SAZKA (čárový kód na fakturách)
Levnější a většinou dostupnější služba než složenky (provozovatelé mají obvykle delší
otevírací dobu než pošta).
Příkaz k úhradě
Nejvýhodnější je ve spojení s internetovým bankovnictvím, kde dovoluje se službami
Faktura PDF a Zákaznický internet kompletní dálkovou správu agendy Vašich odběrných
míst. Trvalý příkaz je vhodný pouze pro zálohy, při jejich změně je však nezbytné
v bance měnit jeho výši.
Inkaso z účtu
Je nutné si jej zřídit vůči našemu účtu ve své bance. Pro ochranu lze nastavit i výši limitu
inkasované částky (pokud si nastavíte limit nízko, pak se Vám nemusí při vyšším doplatku
inkaso provést).
Bližší informace Vám poskytneme na telefonu tel. 841 11 12 13, na e-mailové adrese info@khp.cz ,
na webu www.khp.cz , nebo při osobní návštěvě v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893.
Pracovníci zákaznického útvaru

