TISKNOUT

VYMAZAT

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - ELEKTŘINA
UKONČENÍ ODBĚRU
ZMĚNA ZÁKAZNÍKA V ODBĚRNÉM MÍSTĚ (PŘEPIS)

Já, níže podepsaný:
Jméno, Příjmení, Titul / Obchodní firma:
Datum narození/IČ:
Ulice:

Č.p./Č.o.:

Obec:

Místní část:

PSČ:

Prohlašuji na svou čest, že v odběrném místě (dále jen OM):
EAN OM:

Číslo elektroměru:
Adresa OM:

Ulice:

Č.p./Č.o.:

Obec:

Místní část:

PSČ:

do kterého společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen „Obchodník“) dosud uskutečňovala dodávku elektřiny na základě Smlouvy uzavřené s panem/paní:
Jméno, Příjmení, Titul / Obchodní firma (dále jen Původní odběratel):

Původní odběratel již elektřinu neodebírá z níže uvedeného důvodu:
ODSTĚHOVAL SE - svědčí mi právo k užívání nemovitosti/bytu a zavazuji se uhradit veškeré závazky Původního odběratele vůči Obchodníkovi
z uvedeného smluvního vztahu
ODSTĚHOVAL SE - svědčí mi právo k užívání nemovitosti/bytu a s Původním odběratelem jsem nikdy nebyl(-a) v žádném vztahu, který by zakládal
odpovědnosti za jeho závazky
ZDRAVOTNÍ NEZPŮSOBILOST- svědčí mi právo k užívání nemovitosti/bytu a zavazuji se uhradit veškeré závazky Původního odběratele vůči
Obchodníkovi z uvedeného smluvního vztahu (případný přeplatek bude vyplacen Původnímu odběrateli, případně dle Rozhodnutí o opatrovnictví)
ZEMŘEL DNE
.
.
případný přeplatek /nedoplatek bude vypořádán dle Rozhodnutí o dědickém řízení, případně dle dohody dědiců uvedených v Rozhodnutí o dědictví

a žádám, aby byly ukončeny všechny smlouvy, kterými se realizovala dodávka elektřiny do předmětného om s původním odběratelem.
Stav elektroměru:

vysoký tarif (VT) kWh:

			

nízký tarif (NT) kWh:

Fakturu–konečný účet zaslat

dle smlouvy s Původním odběratelem

   

na jinou adresu:

Jméno, příjmení:
Adresa (včetně PSČ):

  

Případný přeplatek bude vždy vyplacen Původnímu odběrateli, případně dědicům. Obchodník si vyhrazuje právo po novém odběrateli vyžadovat předložení
nájemní /kupní /darovací smlouvy /výpisu z katastru nemovitostí.

Jsem si vědom(-a) toho, že v případě, kdy jsem v tomto prohlášení uvedl(-a) nepravdivé údaje, jsem povinen(-a) uhradit způsobenou škodu a Distributor
nebo Obchodník bude oprávněn k okamžitému odstoupení od smlouvy uzavřené na základě nepravdivých údajů a ukončit distribuci nebo dodávku elektřiny.
Tímto souhlasím s poskytnutím a následným zpracováním mnou uvedených osobních údajů za účelem zajištění provedení úkonů na základě tohoto čestného
prohlášení, a to zejména společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 40001,IČ 25458302. Tento souhlas dávám na
dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu odpovídající promlčecím lhůtám dle občanského, příp. obchodního zákoníku.

V:

Dne:

Podpis:

CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem; Tel.:+420 840 222 222, FAX: +420 475 210 080; E-mail: www.centropol.cz; IČ: 25458302,
DIČ: CZ25458302; společnost vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 1457; číslo licence na obchod s elektřinou: 140203747 – skupina 14;
číslo registrace u Operátora trhu s elektřinou, a.s. (ID RÚT): 283

