
I. RTN  

Hvožďanská 3  

První rozúčtovací topných nákladů 148 01 Praha 4  

Vážení uživatelé bytů/nebytových prostorů,

vzhledem k tomu, že jste nebyli zastiženi v termínu odečtů bytových měřidel, nabízíme Vám možnost provedení samoodečtu.

V dolní části tohoto formuláře doplňte požadované údaje a doručte ho NEPRODLENĚ na adresu uvedenou výše:

Jméno a příjmení: ...................................................................................................Č.bytu: ......................................

Adresa: ...................................................................................................Telefon: ....................................

Měřič Místnost Výrobní číslo Stav ke dni odečtu

SV 1 = vodoměr na studenou vodu

SV 2 = vodoměr na studenou vodu

TV 1 = vodoměr na teplou vodu

TV 2 = vodoměr na teplou vodu

RTN 1 = měření tepla

RTN 2 = měření tepla

RTN 3 = měření tepla

RTN 4 = měření tepla

RTN 5 = měření tepla

Datum odečtu: ...................................................................................................Podpis:………………………………………………………………

Pozn.: V případě, že máte ve Vašem bytě/NP na radiátorech nainstalována odpařovací měřidla, je třeba si objednat

návštěvu našeho pracovníka, který provede výměnu měřících ampulek. Barva kapaliny se mění každý rok.

Individuální návštěvu lze objednat písemně nebo telefonicky:        Tel.: 775 577 908,       e.mail:   odecty@irtn.cz

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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NÁHRADNÍ DOKLAD ODEČTU - samoodečet

NÁHRADNÍ DOKLAD ODEČTU - samoodečet

Svým podpisem stvrzuji, že není-li řádně vyplněno jméno a adresa, je tento doklad neplatný.      

Je-li odečet doručen po provedeném rozúčtování, nemůže na něj být brán zřetel.
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