ÈESTNÉ PROHLÁŠENÍ - PLYN
TISKNOUT

VYMAZAT

UKONÈENÍ ODBÌRU
ZMÌNA ZÁKAZNÍKA V ODBÌRNÉM MÍSTÌ (PØEPIS)

Já, níže podepsaný:

Datum narození/IÈ:
Ulice:

È.p./È.o.:

Obec:

Místní èást:

PSÈ:

Prohlašuji na svou èest, že v odbìrném místì (dále jen OM):
EIC kód:

Èíslo plynomìru:
Adresa OM:

Ulice:

È.p./È.o.:

Obec:

Místní èást:

PSÈ:

do kterého spoleènost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen „Obchodník“) dosud uskuteèòovala dodávku plynu na základì Smlouvy uzavøené s panem/paní:

Pùvodní odbìratel již plyn neodebírá z níže uvedeného dùvodu:
ODSTÌHOVAL SE - svìdèí mi právo k užívání nemovitosti/bytu a zavazuji se uhradit veškeré závazky Pùvodního odbìratele vùèi Obchodníkovi
z uvedeného smluvního vztahu
ODSTÌHOVAL SE - svìdèí mi právo k užívání nemovitosti/bytu a s Pùvodním odbìratelem jsem nikdy nebyl(-a) v žádném vztahu, který by zakládal
odpovìdnosti za jeho závazky
ZDRAVOTNÍ NEZPÙSOBILOST- svìdèí mi právo k užívání nemovitosti/bytu a zavazuji se uhradit veškeré závazky Pùvodního odbìratele vùèi
Obchodníkovi z uvedeného smluvního vztahu (pøípadný pøeplatek bude vyplacen Pùvodnímu odbìrateli, pøípadnì dle Rozhodnutí o opatrovnictví)
ZEMØEL DNE
.
.
pøípadný pøeplatek /nedoplatek bude vypoøádán dle Rozhodnutí o dìdickém øízení, pøípadnì dle dohody dìdicù uvedených v Rozhodnutí o dìdictví

a žádám, aby byly ukonèeny všechny smlouvy, kterými se realizovala dodávka plynu do pøedmìtného OM s pùvodním odbìratelem.
Stav plynomìru:

Fakturu–koneèný úèet zaslat

dle smlouvy s Pùvodním odbìratelem

na jinou adresu:

Jméno, pøíjmení:
Adresa (vèetnì PSÈ):
Pøípadný pøeplatek bude vždy vyplacen Pùvodnímu odbìrateli, pøípadnì dìdicùm. Obchodník si vyhrazuje právo po novém odbìrateli vyžadovat pøedložení
nájemní /kupní /darovací smlouvy /výpisu z katastru nemovitostí.

Jsem si vìdom(-a) toho, že v pøípadì, kdy jsem v tomto prohlášení uvedl(-a) nepravdivé údaje, jsem povinen(-a) uhradit zpùsobenou škodu a Distributor nebo
Obchodník bude oprávnìn k okamžitému odstoupení od smlouvy uzavøené na základì nepravdivých údajù a ukonèit distribuci nebo dodávku zemního plynu.
Tímto souhlasím s poskytnutím a následným zpracováním mnou uvedených osobních údajù za úèelem zajištìní provedení úkonù na základì tohoto èestného
prohlášení, a to zejména spoleènosti CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Vaníèkova 1594/1, PSÈ 40001,IÈ 25458302. Tento souhlas dávám na
dobu nezbytnì nutnou, nejdéle však na dobu odpovídající promlèecím lhùtám dle obèanského, pøíp. obchodního zákoníku.

V:

Dne:

Podpis:

CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníèkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem; Tel.:+420 840 222 222, FAX: +420 475 210 080; E-mail: obchod@centropol.cz, www.centropol.cz;
IÈ: 25458302, DIÈ: CZ25458302; spoleènost vedená u rejstøíkového soudu v Ústí nad Labem, spisová znaèka B 1457; èíslo licence na obchod s plynem: 241330508; èíslo
registrace u OTE, a.s. (ID RÚT): 283

