ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný(-á)
Titul, jméno, příjmení / obchodní firma:
Ulice:

Číslo pop./orient.:

Obec:

PSČ:

Datum narození:

Telefon:*)

IČ:

*) nepovinný údaj – jeho poskytnutím však umožníte významné zkvalitnění komunikace s Vámi a zvýšení úrovně poskytovaných služeb

prohlašuji na svou čest, že v odběrném místě (dále jen OM) na adrese,
Ulice:

Číslo pop./orient.:

Obec:

PSČ:

do kterého společnost

(dále jen Obchodník) dosud uskutečňovala

dodávku komodity

plyn

elektřina

na základě smlouvy uzavřené s panem/paní (dále jen Původní zákazník)

Titul, jméno, příjmení / obchodní firma:
Datum narození / IČ:

mi svědčí právo k užívání nemovitosti/bytu a Původní zákazník předmětnou komoditu již neodebírá z níže uvedeného důvodu:
	ODSTĚHOVAL SE a není možné jej zastihnout
a

ZEMŘEL DNE:

případný přeplatek/nedoplatek bude vypořádán dle Rozhodnutí o dědickém řízení, případně dle dohody dědiců
	
uvedených v Rozhodnutí o dědictví
jsem dědicem po Původním zákazníkovi, odpovídám za dluhy a zároveň jsem oprávněn k vyplacení přeplatku
	
po Původním zákazníkovi
nemám k Původnímu zákazníkovi žádný vztah
Z DRAVOTNÍ NEZPŮSOBILOST – zavazuji se uhradit veškeré závazky Původního zákazníka vůči Obchodníkovi z uvedeného smluvního vztahu
(případný přeplatek bude vyplacen Původnímu zákazníkovi, případně dle Rozhodnutí o opatrovnictví)
Žádám, aby byla ukončena smlouva o připojení uzavřená mezi Původním zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy a zároveň všechny
smlouvy, kterými se realizovala dodávka uvedené komodity do předmětného OM s Původním zákazníkem k nejbližšímu možnému datu.
Číslo plynoměru:

Stav plynoměru:

Číslo elektroměru:

Stav elektroměru:

Fakturu – konečný účet zaslat:

dle smlouvy s Původním zákazníkem

VT:

/NT:
na jinou adresu:

Jméno, příjmení:
Adresa (včetně PSČ):
Obchodník si vyhrazuje právo po novém zákazníkovi 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 provozovatel distribuční sítě nebo Obchodník bude oprávněn k okamžitému odstoupení od smlouvy uzavřené na základě nepravdivých údajů
a ukončit dodávku uvedené komodity.

Místo pro Váš
podpis

UN_CPR_170701

Informace o zpracování osobních údajů vyžadované platnými právními předpisy jsou zveřejněny na webové stránce innogy
(https://www.innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/).
Místo a datum podpisu:

Podpis

Pokyny pro vyplnění: Políčka vyznačená
zakřížkujte, pokud má platit text za nimi uvedený.
V příslušném odstavci vyberte vždy alespoň jednu
volbu pokud je na výběr více možností.

Kontaktní centrum: NONSTOP linka 800 11 33 55, info@innogy.cz, zákaznická centra: www.ipobocky.cz, web: www.innogy.cz

