ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já níže podepsaný/á
jméno a příjmení/název:

datum narození:

bydliště/sídlo/místo podnikání:
číslo občanského průkazu:

IČ:

DIČ:

telefon:

e-mail:

ulice:

č.p.:

č.or.:

obec:

PSČ:

tímto čestně prohlašuji, že na odběrném místě
na adrese:

EIC/EAN:

komodita:  elektřina  plyn

číslo odběrného místa:

ulice:

č.p.:

č.or.:

obec:

PSČ:

již tento původní odběratel:
jméno a příjmení/název:

datum narození:

telefon:

e-mail:

neodebírá a nebude odebírat výše uvedenou komoditu, a to z toho důvodu, že
 zemřel/a dne
(řízení o pozůstalosti vede notář

se sídlem

sp.zn.

)

 není zdravotně způsobilý
 odstěhoval se a nemá zájem odebírat na daném odběrném místě výše uvedenou komoditu pro sebe ani pro jiného
 jiný důvod
Dále čestně prohlašuji, že ke dni
stav – vysoký tarif*

byl na daném odběrném místě na elektroměru výrobní číslo
stav – nízký tarif*

plynoměru výrobní číslo
stav*
, a žádám o ukončení dodávek výše uvedené komodity
dle uzavřené smlouvy a o ukončení takové smlouvy s původním odběratelem k uvedenému datu.
* V případě, že nebudou z mé strany uvedeny stavy měřidel, beru na vědomí, že odečet měřidel bude proveden příslušným distributorem a tento odečet bude podkladem pro vyúčtování ze strany
dodavatele.

Dále čestně prohlašuji, že  jsem /  nejsem oprávněn/a užívat nemovitou věc nebo její část, v níž je umístěno odběrné místo, a uzavřít
smlouvu o sdružených službách dodávek výše uvedené komodity do daného odběrného místa, a  zavazuji se /  nezavazuji se, že uhradím
veškeré nedoplatky týkající se odběru výše uvedené komodity na daném odběrném místě vzniklé do zahájení dodávek dle nově uzavřené
smlouvy o sdružených službách dodávek výše uvedené komodity do daného odběrného místa nebo do ukončení dodávek, a čestně prohlašuji, že
 mám a uplatňuji právo /  nemám a neuplatňuji právo na vrácení přeplatku týkajícího se odběru výše uvedené komodity na daném
odběrném místě vzniklé do zahájení dodávek dle nově uzavřené smlouvy o sdružených službách dodávek výše uvedené komodity do daného
odběrného místa nebo do ukončení dodávek.
Současně žádám o doručení konečného vyúčtování na adresu:

a zaslání případného přeplatku na  adresu pro zaslání vyúčtování /  bankovní účet č.

/

Výslovně potvrzuji, že jsem si vědom/a, že pokud by kterékoliv mé prohlášení obsažené v tomto prohlášení bylo nepravdivé, odpovídám v plném rozsahu za škodu nebo jakoukoliv újmu, která
vznikne společnosti ARMEX ENERGY, a.s. nebo jiné osobě v důsledku takového nepravdivého prohlášení a/nebo skutečnosti, že společnost ARMEX ENERGY, a.s. nebo jiná osoba jednala
s důvěrou v pravdivost uvedených prohlášení a že společnost ARMEX ENERGY, a.s. a/nebo jiná osoba je v případě nepravdivosti uvedených prohlášení oprávněna odstoupit od uzavřené smlouvy
o sdružených službách dodávek elektřiny/plynu a/nebo jiné související smlouvy a ukončit dodávky do odběrného místa. Současně tímto souhlasím s poskytnutím a souvisejícím zpracováním
osobních údajů uvedených v tomto prohlášení, a to v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a účelem tohoto prohlášení.
Beru na vědomí, že společnost ARMEX ENERGY, a.s. je oprávněna požadovat pro uzavření nové smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny/plynu a/nebo k provedení jiného
jednání souvisejícího s dodávkami elektřiny/plynu do daného odběrného místa prokázání pravdivosti výše uvedených prohlášení (zejména předložením úmrtního listu, výpisu
z katastru nemovitosti k odběrnému místu, kupní, darovací, nájemní nebo jiné smlouvy k odběrnému místu, usnesení soudu z řízení o pozůstalosti nebo o omezení svéprávnosti)
a/nebo písemnou dohodu jiných osob uplatňujících stejná nebo obdobná práva k odběrnému místu. Beru na vědomí, že společnost ARMEX ENERGY, a.s. souhlasí s tím, že uhradím
nedoplatky týkající se odběru uvedené komodity na daném odběrném místě.
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