
Číslo stávající smlouvy:  

Firma:

Funkce 
zástupce firmy:

V případě 
plátce DPH 
DIČ:

Část
obce:

Část
obce:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

C  Z
E-mail::                             Telefon:

DODAVATEL   Energie pro život s.r.o.                 IČ: 247 89 950      Číslo licence elektřina: 141 221 043        Infolinka: +420 840 011 888
                           Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 05  Praha 1       DIČ: CZ 247 89 950   Číslo licence plyn: 241 221 047        E-mail: info@energieprozivot.eu
               zapsaná v obchodním rejs  vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  C, vložka 174437

JÁ, NÍŽE PODEPSANÝ
                                Zápis v
                          (OR – kde, oddíl, vložka)

Titul:                                         Jméno:                        Příjmení:
                            
Datum narození/IČ:                                 
DDMMRRRR                               

TRVALÉ BYDLIŠTĚ/SÍDLO

Ulice:                                           č. p.:                                                č. o.:

Obec:                                                                                                                  PSČ:                                                        

PROHLAŠUJI NA SVOU ČEST, ŽE V ODBĚRNÉM MÍSTĚ (dále jen OM)

EIC OM:                            EAN OM:

Ulice:                                           č. p.:                                                č. o.:

Obec:                                                                                                                  PSČ:                                                        

do kterého společnost Energie pro život s.r.o. (dále jen Dodavatel) dosud uskutečňovala dodávku elektřiny/plynu na základě smlouvy uzavřené s panem/paní:

Jméno, příjmení, titul/obchodní firma (dále jen Původní odběrat

PŮVODNÍ ODBĚRATEL JIŽ ELEKTŘINU/PLYN NEODEBÍRÁ Z NÍŽE UVEDENÉHO DŮVODU

            ODSTĚHOVAL SE (svědčí mi právo k užívání nemovitosti/bytu a s Původním odběratelem jsem nikdy nebyl(-a) v žádném vztahu, který  by zakládal odpovědnosti za jeho závazky)

            ODSTĚHOVAL SE (svědčí mi právo k užívání nemovitosti/bytu a zavazuji se uhradit veškeré závazky Původního odběratele vůči Dodavateli z uvedeného smluvního vztahu)

            ZDRAVOTNÍ NEZPŮSOBILOST (svědčí mi právo k užívání nemovitosti/bytu a zavazuji se uhradit veškeré závazky Původního odběratele vůči Dodavateli z uvedeného smluvního  vztahu, 
            přičemž případný přeplatek bude vyplacen Původnímu odběrateli, případně dle rozhodnutí o opatrovnictví)

VYJÁDŘENÍ PRONAJÍMETELE

Pronajímatel (jméno, příjmení/firma)

Se sídlem/trvale bytem:

IČ/r.č.:          prohlašuje, že Původní odběratel (nájemce) ukončil nájemní vztah ke dni

a předmět nájmu od uvedeného data již nevyužívá.

A ŽÁDÁM, ABY BYLY

ukončeny všechny Smlouvy, kter ými se realizovala dodávka elektřiny/plynu do předmětného OM s Původním odběratelem k datu

Číslo elektroměru                                           Stav elektroměru    VT                                                            ,          kWh                          NT                                                            ,          kWh

Číslo plynoměru                     Stav plynoměru     m3

Případný přeplatek bude vždy vyplacen Původnímu odběrateli, případně dědicům.
Obchodník si vyhrazjue právo po novém odběrateli vyžadovat předložení nájemní/kupní/darovací/smlouvy nebo výpisu z katastru nemovitostí, popř. úmrtní list.

Jsem si vědom(-a) toho, že v případě, kdy kdy jsme v tomto prohlášení uvedl(-a) nepravdivé údaje, jsem povinen(-a) uhradit způsobenou škodu a Dodavatel bude oprávněn k okamžitému odstoupení od Smlouvy 
uzavřené na základě nepravdivých údajů a ukončit dodávku komodity.

ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ  

                           Datum a místo:

                           Podpis:
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