Vaše jistota ve světě energií
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, níže podepsaný (á)
Jméno a příjmení zákazníka/název společnosti: _______________________________________
Adresa trvalého bydliště/sídlo společnosti: __________________________________________
Datum narození: ______________________ IČ: ______________________________________
Telefon: ______________________________E – mail: _________________________________
Čestně prohlašuji, že v odběrném místě (dále jen OM) na adrese:
Ulice: ________________________________ číslo popisné / orientační: ___________________
Obec: ________________________________ PSČ: ____________________________________
EIC: 27ZG______________________________ EAN: 859182400__________________________
Do kterého dosud dodávala níže uvedenou komoditu společnost:
Název společnosti:_________________________ Zemní plyn
__________________________Elektřina
Na základě smlouvy uzavřené s (dále jen původní zákazník)
Jméno a příjmení zákazníka/název společnosti:________________________________________
Adresa trvalého bydliště/sídlo společnosti:___________________________________________
______________________________________________________________________________
Datum narození: ________________________ IČ: ____________________________________
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 z uvedeného smluvního vztahu (případný
přeplatek bude vyplacen původnímu zákazníkovy, případně dle Rozhodnutí o
opatrovnictví).
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Vaše jistota ve světě energií
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.
Mám jiný právní důvod užívání nemovitosti, ve které se nachází předmětné odběrné
místo a původního zákazníka již není možné dohledat a není známá ani jeho současná
adresa pobytu.
Žádám, aby byly ukončeny všechny smlouvy, kterými se realizovala dodávka výše uvedené
komodity do předmětného odběrného místa s původním zákazníkem k datu:
Datum __________________
číslo plynoměru:____________________________________ stav:__________________
číslo elektroměru: __________________________________ stav:__________________
Ukončovací fakturu prosím zaslat na adresu:
Jméno a příjmení zákazníka/název společnosti: _________________________________
Adresa pro zaslání ukončovací faktury: ________________________________________

Obchodník si vyhrazuje právo po novém zákazníkovi vyžadovat předložení nájemní, kupní či
darovací smlouvy (popřípadě výpis 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.
V _________________ dne __________________
……………………………………………………………………………..
Podpis zákazníka
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