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OZNÁMENÍ vlastníka** nemovitosti o trvalém opuštění odběrného místa Zákazníkem  ELEKTŘINA 
Já, níže podepsaný (á), 
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obec, městská část
oznamuji, že Zákazník 
obec, městská část
* povinný údaj 
pozn. číslo elektroměru naleznete na smlouvě, na faktuře nebo na měřícím zařízení 
Jsem  si  plně  vědom(a)  své  odpovědnosti  v případě,  pokud  se  mé  uvedené  tvrzení  ukáže  nepravdivým  a  Pražské   plynárenské, a. s., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ 60193492 (dále jen  PP ) nebo jiné osobě  z uvedeného důvodu vznikne škoda a zavazuji se tuto škodu poškozenému  v plné  výši uhradit do čtrnácti dnů od doručení  jejího vyúčtování.  zákoník, v platném znění, je právní úkon, kterým je uzavření smlouvy mezi mnou a PP neplatný a v platnosti zůstává smlouva  Zároveň  jsem  si vědom(a),  že  pokud  tímto prohlášením  uvedu  PP  v omyl  dle  §  49  a) zákona  číslo  40/1964  Sb., občanský  mezi PP a stávajícím zákazníkem. 
Vlastník nemovitosti                                                                                      převzal za Pražskou plynárenskou, a. s. 
………………………………………………………
……………………………………………………
podpis 
                         podpis 
**V případě, že je nemovitost v podílovém vlastnictví je potřeba doložit od všech spoluvlastníků souhlasná stanoviska nebo plné moci.
Pražská plynárenská, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337  PP-26-004-12 
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