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Já, níže podepsaný
Jméno, příjmení, TITUL / obchodní firma

datum narození / IČ

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI / MÍSTA PODNIKÁNÍ
ulice

Č. P. / Č. O.

OBEC

místní část

PSČ

prohlašuji na svou čest, že v odběrném místě (dále jen OM):
číslo oM

EAN OM

adresa OM
ulice

Č. P. / Č. O.

obec

místní část

PSČ

do kterého společnost ČEZ Prodej, s. r. o., (dále jen „Obchodník“) dosud uskutečňovala dodávku elektřiny na základě smlouvy uzavřené s panem/paní:
jméno, příjmení, titul / OBCHODNÍ FIRMA (dále jen Původní odběratel):
Původní odběratel již elektřinu neodebírá z níže uvedeného důvodu:
 zemřel dne
adresa trvalého pobytu ke dni úmrtí:
   
 odstěhoval se

adresa pobytu (pokud je známa):

    

 do OM byla přerušena dodávka elektřiny z důvodu neoprávněného odběru ve smyslu § 51 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, nebo OM bylo
z důvodu neoprávněného odběru odpojeno
V odběrném místě
 mi svědčí právo k užívání nemovitosti/bytu a elektřinu jsem dosud odebíral(-a) společně s Původním odběratelem, se kterým jsem žil(-a) ve společné
domácnosti, a svědčí mi právo na vrácení případného přeplatku vyúčtování, jakož se i zavazuji uhradit případné veškeré závazky Původního odběratele
vůči Obchodníkovi z uvedeného smluvního vztahu;
 jsem odebíral(-a) elektřinu já a za Původního odběratele jsem platil(-a) zálohy a vyúčtování Obchodníka a svědčí mi právo na vrácení přeplatku vyúčtování, jakož se i zavazuji uhradit veškeré závazky Původního odběratele vůči Obchodníkovi z uvedeného smluvního vztahu;
 mi svědčí právo k užívání nemovitosti/bytu a zavazuji se uhradit veškeré závazky Původního odběratele vůči Obchodníkovi z uvedeného smluvního
vztahu nebo vůči příslušnému Provozovateli distribuční soustavy (dále jen PDS) z důvodu neoprávněného odběru;
 mi svědčí právo k užívání nemovitosti/bytu a s Původním odběratelem jsem nikdy nebyl(-a) v žádném vztahu, který by zakládal odpovědnost za jeho závazky.
V případě, kdy je do OM přerušena dodávka elektřiny z důvodu neoprávněného odběru, TAK své tvrzení o právu
k užívání nemovitosti dokládám
 v případě, kdy jsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti výpisem z katastru nemovitostí, v němž se předmětné OM nachází (ne starším 30 dnů);
 v případě, kdy nejsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti výpisem z katastru nemovitostí, v němž se předmětné OM nachází (ne starším
30 dnů), a písemným souhlasem vlastníka (všech vlastníků) k odběru elektřiny v tomto OM s úředně ověřeným(-i) podpisem(-sy).
a žádám, aby byly
ukončeny všechny smlouvy, kterými se realizovala dodávka elektřiny do předmětného OM s Původním odběratelem k datu ______. ______. ____________
číslo elektroměru: ________________________________

stav elektroměru: vysoký tarif – VT ______________________ kWh
nízký tarif – NT ______________________ kWh

Fakturu–konečný účet zaslat

 dle smlouvy s Původním odběratelem

 na jinou adresu:

jméno, příjmení

____________________________________________________________________

adresa (včetně PSČ)

___________________________________________________________________________________________________________

Případný přeplatek žádám vrátit na:

 adresu pro zaslání Faktury–konečného účtu

 bankovní účet číslo ________________________ / _________

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 distribuci nebo dodávku
elektřiny.
Tímto souhlasím s poskytnutím a následným zpracováním mnou uvedených osobních údajů za účelem zajištění provedení úkonů na základě
tohoto čestného prohlášení, a to zejména společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 14053, IČ 27232433, ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 a ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., se sídlem Plzeň, Guldenerova 2577/19,
IČ 26376547. Kompletní seznam subdodavatelů je uveden na www.cez.cz. Tento souhlas dávám na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu
odpovídající promlčecím lhůtám dle občanského, příp. obchodního zákoníku.
V

dne

Podpis

Pokyny pro vyplnění: Políčka vyznačená  zakřížkujte, pokud má platit text za nimi uvedený. V příslušném odstavci vyberte vždy alespoň jednu volbu.
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