Čestné prohlášení
Dodavatel
E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice | IČ: 26078201 | DIČ: CZ26078201
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390
Korespondenční adresa: E.ON Česká republika, s.r.o., Středisko služeb zákazníkům, Poštovní přihrádka 54, 656 54 Brno
Kontakt: E.ON Zákaznická linka 800 77 33 22, info@eon.cz, www.eon.cz

Popis odběrného místa
Číslo místa spotřeby:
Kód EAN:
Kód EIC:

(naleznete ve Vaší smlouvě nebo na faktuře)

8 5 9 1 8 2 4

(naleznete ve Vaší smlouvě nebo na faktuře)

2 7 Z G

(naleznete ve Vaší smlouvě nebo na faktuře)

Adresa místa spotřeby:

Čestné prohlášení k ukončení Smlouvy na elektřinu / plyn
Čestné prohlášení k vyplacení přeplatku z konečného vyúčtování
Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že předchozí zákazník
Jméno a příjmení / Název firmy:
Datum narození / IČ, DIČ:

odběrné místo neužívá z důvodu
odstěhování - na předchozího zákazníka nemám žádný kontakt a / nebo mi není známa jeho současná adresa pobytu
úmrtí
zdravotní nezpůsobilosti - předchozí zákazník není ze zdravotních důvodů schopen podpisu
Odběrné místo užívám od
v předmětném odběrném místě.

a hradím veškeré platby související s odběrem elektřiny / plynu

Současně se zavazuji uhradit závazky předchozího zákazníka plynoucí ze smluvního vztahu.
V případě přeplatku si přeji jeho zaslání na číslo účtu:
Pokud vznikne nárok na přeplatek, zašlete nám prosím doklady prokazující platby za dodávku elektřiny / plynu v předmětném
období (jestliže je přeplatek součástí dědického řízení, zašlete nám jeho kopii).
V případě nároku na vyplacení přeplatku uveďte
číslo bankovního účtu, na který má být přeplatek zaslán:
V případě uvedení nepravdivých údajů jsem si vědom(a) trestněprávních následků a absolutní neplatnosti tohoto právního jednání.
Dodavatel bude oprávněn k okamžitému odstoupení od Smlouvy o dodávce / sdružených službách dodávky elektřiny / plynu
a k obnovení smlouvy s předchozím zákazníkem.
Informace o zpracování osobních údajů osoby, která podepisuje formulář
Berete na vědomí, že Vaše identifikační a kontaktní údaje budeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu pro účely přípravy, uzavření a plnění smlouvy se
zákazníkem, ochrany právních nároků a provozních potřeb. Proti takovému zpracování máte právo kdykoliv podat námitku způsobem uvedeným v příslušných
informacích o zpracování osobních údajů. Více informací najdete na webové stránce www.eon.cz, v sekci Ochrana osobních údajů. Podpisem tohoto prohlášení
potvrzujete, že jste se důkladně seznámil(a) s příslušnými informacemi o zpracování osobních údajů, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody),
účely a dobou zpracování osobních údajů, možností podání námitky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Jméno a příjmení / Název firmy:
Datum narození / IČ, DIČ:
Místo:
Datum:

EZP1

Podpis zákazníka / otisk razítka

Přílohy:
doklady prokazující platby za dodávku elektřiny / plynu v předmětném období (v případě nároku na vyplacení přeplatku)
Poznámka: Dodavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o akceptaci / neakceptaci tohoto dokladu.

