Stáhnout

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

Ulice:

Číslo pop./orient.:

Obec:

PSČ:

Telefon:*)

Datum narození:

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 skupiny RWE (dále jen Obchodník) dosud uskutečňoval dodávku komodity
elektřina
plyn na základě smlouvy uzavřené s panem/paní (dále jen Původní zákazník)
Titul, jméno, příjmení/obchodní firma:

již Původní zákazník předmětnou komoditu neodebírá z níže uvedeného důvodu:
ODSTĚHOVAL SE – svědčí mi právo k užívání nemovitosti/bytu a zavazuji se uhradit veškeré závazky
Původního zákazníka vůči Obchodníkovi z uvedeného smluvního vztahu
ODSTĚHOVAL SE – svědčí mi právo k užívání nemovitosti/bytu a s Původním zákazníkem 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 zákazníka vůči Obchodníkovi z uvedeného smluvního vztahu (případný přeplatek bude
vyplacen Původnímu zákazníkovi, 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
ZEMŘEL DNE:
jsem dědicem po Původním zákazníkovi, odpovídám za dluhy a zároveň jsem oprávněn k vyplacení přeplatku po
Původním zákazníkovi:
Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:

Žádám, aby byly ukončeny všechny smlouvy, kterými se realizovala dodávka uvedené komodity
do předmětného OM s Původním zákazníkem k datu:
Číslo plynoměru:

Stav plynoměru:

Číslo elektroměru:

Stav elektroměru VT:
Stav elektroměru NT:

Fakturu – konečný účet zaslat:

dle smlouvy s Původním odběratelem

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 PDS nebo Obchodník bude oprávněn k okamžitému odstoupení
od smlouvy uzavřené na základě nepravdivých údajů a ukončit dodávku uvedené komodity.
Souhlasím s poskytnutím a zpracováním mých osobních údajů a podpisem tohoto formuláře uděluji souhlas ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 101/00 Sb.“),
společnostem skupiny RWE CZ (www.rwe.cz, dále jen „správce“), se zpracováním mé e-mailové adresy, telefonního čísla za účelem
vyplývajícím z charakteru prohlášení a marketingové komunikace, tj. občasné nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací
o akcích, výhodách, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků
dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let. Za předpokladu splnění podmínek § 5 odst. 6 zákona č. 101/00 Sb. platí tento
souhlas rovněž pro správcem pověřené zpracovatele. Beru na vědomí, že tento souhlas je dobrovolný a že jej mohu kdykoliv
bezplatně na adrese správce odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům, právo na jejich opravu, blokování nesprávných
údajů a jejich likvidaci atd.

V

dne

Doklad totožnosti předkladatele: druh

Podpis
číslo

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.
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