
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

JÁ NÍŽE PODEPSANÝ/Á

PROHLAŠUJI NA SVOU ČEST, ŽE V ODBĚRNÉM MÍSTĚ (DÁLE JEN OM) NA ADRESE

FAKTURU – KONEČNÝ DOKLAD ZASLAT

DO KTERÉHO SPOLEČNOST ELIMON A.S. DOSUD USKUTEČŇOVALA DODÁVKY KOMODITY

PŮVODNÍ ZÁKAZNÍK JIŽ PŘEDMĚTNOU KOMODITU NEODEBÍRÁ Z NÍŽE UVEDENÉHO DŮVODU

ŽÁDÁM, ABY BYLY UKONČENY VŠECHNY SMLOUVY, KTERÝMI SE REALIZOVALA DODÁVKA UVEDENÉ KOMODITY  

DO PŘEDMĚTNÉHO OM S PŮVODNÍM ZÁKAZNÍKEM K DATU:

Jméno

Adresa

Příjmení

ODSTĚHOVAL SE – svědčí mi právo k užívání nemovitosti/bytu a zavazuji se uhradit veškeré závazky Původního zákazníka vůči Obchodníkovi 
z uvedeného smluvního vztahu

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

ZDRAVOTNÍ NEZPŮSOBILOST – svědčí mi právo k užívání nemovitosti/bytu a zavazuji se uhradit veškeré závazky Původního zákazníka vůči 
Obchodníkovi z uvedeného smluvního vztahu (případný přeplatek bude vyplacen Původnímu zákazníkovi, případně dle Rozhodnutí o opatrovnictví)

případný přeplatek/nedoplatek bude vypořádán dle Rozhodnu-
tí o dědickém řízení, případně dle dohody dědiců uvedených 
v Rozhodnutí o dědictví vedeném u notáře (jméno, telefon):

jsem dědicem po Původním zákazníkovi, což dokládám kopií 
Usnesení o dědictví, odpovídám za dluhy, a zároveň jsem opráv-
něn k vyplacení přeplatku po Původním zákazníkovi na bankovní 
účet číslo:

ZEMŘEL DNE:

dle smlouvy s původním zákazníkem

na jinou adresu

ZEMŘEL DNE:

Svěží proud na trhu energií
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Ulice Číslo popisné/orientační

PSČObec

PLYN NA ZÁKLADĚ SMLOUVY UZAVŘENÉ S PANEM/PANÍ (DÁLE JEN PŮVODNÍ ZÁKAZNÍK)ELEKTŘINA

Jméno a příjmení

Datum narození/IČ

Firma

Číslo plynoměru Stav plynoměru

Číslo elektroměru Stav elektroměru VT kWh

m3

kWhStav elektroměru NT

Obchodník si vyhrazuje právo po novém zákazníkovi vyžadovat předložení nájemní/kupní/darovací smlouvy/výpisu z katastru nemovitostí.

Zákazník prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé, a je si vědom případných následků vzniklých z důvodů uvedení nepravdivých údajů.

E-mailTelefon

jméno a příjmení/Obchodní firma – název

MobilDatum narození/IČ

PodpisV dne
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