
  UKONČENÍ SMLOUVY S ODEBRÁNÍM PLYNOMĚRU 
PLYN 

PSČ

ulice č. orientační č. popisné

obec, městská část

Příjmení, jméno, titul/obchodní firma 

Datum narození/IČ 

Adresa odběrného místa

Číslo plynoměru*

Kontaktní telefon a e-mail

patro č. bytu

Číslo smluvního účtu**

Stav plynoměru v celých m3

umístění plynoměru
* nepovinný údaj  
**povinný údaj  
  
Odběrná plynová zařízení (dále jen OPZ) připojená k plynoměru 

 počet  druh

 Jméno a adresa pro zaslání konečného vyúčtování k ukončovanému odběru původního zákazníka

Žádám o ukončení výše uvedené smlouvy o dodávce zemního plynu. Prohlašuji, že jsem oprávněn(a) k tomuto 
právnímu úkonu a že údaje zde mnou uvedené jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. 

……………………………………………………
                         podpis 

V dne

……………………………………………………
                         podpis 

Zákazník  převzal za Pražskou plynárenskou, a. s. 

Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že jeho osobní údaje, které v souvislosti s touto žádostí předává, 
budou zpracovávány společností Pražská plynárenská, a.s. výhradně pro vyřízení této žádosti a ukončení smluvního vztahu se 
stávajícím Zákazníkem, a to s odkazem na oprávněné zájmy společnosti. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytné pro 
tento účel a osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu 1 roku. Další informace o zpracování 
osobních údajů je možné nalézt v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále 
na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské plynárenské, a.s.

Pražská plynárenská, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 
PP-26-025-18
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