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Jméno a příjmení, titul / Název firmy:

Jméno a příjmení, titul / Název firmy:

Jsem si vědom(a) toho, že v případě, že jsem v tomto prohlášení uvedl(a) nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje, jsem povinen/povinna uhradit způsobenou škodu a Obchodník nebo PDS 
bude oprávněn k okamžitému odstoupení od smlouvy uzavřené na základě takových údajů a k ukončení dodávky elektřiny a/nebo plynu do výše uvedeného/uvedených odběrného místa/
odběrných míst.
Tímto souhlasím s poskytnutím a následným zpracováním mnou uvedených osobních údajů za účelem zajištění provedení úkonů na základě tohoto čestného prohlášení, a to společnosti 
CENTROPOL ENERGY, a. s., se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 40001, IČ 25458302 (dále jako „Dodavatel“) a PDS. Tento souhlas dávám na dobu nezbytně nutnou, nejdéle 
však na dobu odpovídající promlčecím lhůtám dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dodavatel a PDS shromažďují, zpracovávají a uchovávají osobní údaje fyzické osoby, a to 
zejména jméno, příjmení, akademický titul, pobyt (trvalý/přechodný), datum narození a popř. číslo bankovního účtu. Osobní údaje pro Dodavatele a PDS budou zpracovány v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dála jako „Zákon“). Ochrana osobních údajů fyzické osoby bude Dodavatelem a PDS technicky a organizačně zabezpečena v souladu 
se Zákonem. Rovněž tímto souhlasím a výslovně potvrzuji, že smlouva o připojení může být s PDS sjednána elektronicky.

Ulice:

EAN (elektřina): EIC (plyn):

Stav elektroměru: 
vysoký tarif (VT) kWh:

Stav plynoměru:

nízký tarif (NT) kWh:

Číslo elektroměru: Číslo plynoměru:

Ulice:

Číslo
popisné:

Číslo
popisné:

jsem vlastníkem nemovitosti, ve které se nachází níže uvedené(-á) odběrné místo/odběrná místa, jsem oprávněn využívat tuto nemovitost a také odběrné zařízení, 
které se na této nemovitosti nachází.

mám jiný řádný právní důvod užívání odběrného zařízení, jakož i nemovitosti, ve které se náchází níže uvedené(-á) odběrné místo/odběrná místa a/nebo mám 
souhlas vlastníka nemovitosti k uzavření smlouvy o připojení.

Původní zákazník zemřel - jsem dědicem po zákazníkovi a souhlasím s vyplacením případného přeplatku 
panu/paní:  ( Jméno a příjmení, titul, bytem, ulice, č.p./č.o., obec, PSČ, datum narození)

korespondenční adresu stávající smlouvy

Číslo
orientační:

Číslo
orientační:

Odpovědný zástupce, funkce (u firem):

Obec:

Obec:

Místní část:

Místní část:

PSČ:

PSČ:

Datum narození / IČ:

Datum narození / IČ:

Telefon / Mobil:

Zákaznické číslo:

(tj. nový odběratel)

Adresa trvalého bydliště / sídla společnosti:

Elektřina: Zemní plyn:

V: Dne: Podpis nového odběratele:

Já, níže podepsaný(-á):

prohlašuji na svou čest, že

Odběrné místo:

Původní zákazník:

DODAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO ROZHODNOUT O AKCEPTACI TOHOTO DOKLADU.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

UKONČENÍ ODBĚRU

ZMĚNA ZÁKAZNÍKA NA ODBĚRNÉM MÍSTĚ (PŘEPIS)

Původní zákazník zemřel, nebo se odstěhoval neznámo kam

Fakturu - konečné vyúčtování žádám zaslat na: 

jinou adresu:

Případný přeplatek z konečného vyúčtování žádám vrátit na:

bankovní účet číslo:  adresu pro zaslání faktury konečného vyúčtování

Faktura - Přeplatek
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