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Èestné prohláení
Já, níe podepsaný(á)
Jméno a pøíjmení / Název firmy
Ulice a è. popisné

Obec

Datum narození

PSÈ

IÈ

Telefon

DIÈ

E-mail

tímto èestnì prohlauji, e v odbìrném místì na adrese
Ulice a è. popisné

Obec

PSÈ

do kterého spoleènost QUANTUM, a.s. dosud uskuteèòovala dodávku plynu na základì Smlouvy uzavøené s panem/paní (pùvodní Zákazník)
Jméno a pøíjmení / Název firmy

IÈ

DIÈ

ji pùvodní Zákazník plyn neodebírá z níe uvedeného dùvodu:
ZEMØEL DNE
pøípadný pøeplatek/nedoplatek bude vypoøádán dle Rozhodnutí o dìdickém øízení, pøípadnì
dle dohody dìdicù uvedených v Rozhodnutí o dìdictví
ZEMØEL DNE
jsem dìdicem po pùvodním Zákazníkovi, odpovídám za dluhy a zároveò jsem oprávnìn
k pøevzetí pøeplatku po pùvodním Zákazníkovi, který je uveden výe
ZEMØEL  nemám k pùvodnímu Zákazníkovi ádný vztah
ODSTÌHOVAL SE - pøísluí mi právo k uívání nemovitosti/bytu a zavazuji se uhradit vekeré závazky pùvodního Zákazníka vùèi
Obchodníkovi z uvedeného smluvního vztahu
ODSTÌHOVAL SE - pøísluí mi právo k uívání nemovitosti/bytu a s pùvodním Zákazníkem jsem nikdy nebyl(a) v ádném vztahu,
který by zakládal odpovìdnosti za jeho závazky

ádám, aby byly ukonèeny vechny Smlouvy, kterými se realizovala dodávka
plynu do pøedmìtného odbìrného místa s pùvodním Zákazníkem k datu:
Výrobní èíslo plynomìru

Stav plynomìru

Fakturu  koneèné vyúètování zaslat*

dle Smlouvy s pùvodním Zákazníkem

*) nevyplòuje se, je-li shodná s adresou prohlaovatele

na jinou adresu

Jméno a pøíjmení / Název firmy
Ulice a è. popisné

Obec

PSÈ

Bankovní úèet pro zaslání pøeplatku
Prohlauji, e vekeré údaje v ádosti jsou správné a úplné. Jsem si vìdom(a) toho, e v pøípadì, kdy jsem uvedl(a) nepravdivé údaje,
jsem povinen(-na) uhradit zpùsobenou kodu a provozovatel distribuèní soustavy nebo obchodník bude oprávnìn k okamitému odstoupení
od Smlouvy uzavøené na základì nepravdivých údajù a ukonèit dodávku plynu. Souhlasím, aby spoleènost QUANTUM, a.s. zpracovávala
mé osobní údaje ve smyslu zákona è. 101/2000 Sb., v rozsahu nezbytném pro obchod s plynem.
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