OZNÁMENÍ/ŽÁDOST O ZMĚNU/Y ÚDAJŮ SLUŽBY
„SERVIS KOTLE“

ZÁKAZNÍK
Příjmení, jméno, titul/obchodní firma ..............................................................................................................................................
Datum narození/IČ ........................................................................................................................................................................
Adresa odběrného místa ........................................................................................................................... ..................................
obec, městská část

PSČ

.............................................................................................. ......................... .......................... ......................... ..........................
ulice

č. orientační

č. popisné

patro

č. bytu

Kontaktní telefon a e-mail .............................................................................................................................................................

Číslo smlouvy x) ..............................................................................................................................................................................
x)

povinný údaj

OZNÁMENÍ ZMĚNY
jména
adresních údajů

ŽÁDOST O ZMĚNU**
frekvence záloh (měsíčně, ročně)
rozsah služby (balíček ServisKotle, balíček ServisKotle+)
** změna možná pouze k výročí smlouvy

ZDE SPECIFIKUJTE VAŠE OZNÁMENÍ/ŽÁDOST:

Zákazník, fyzická osoba, bere na vědomí, že poskytnutí jeho výše uvedených osobních údajů je nezbytné pro účely vyřízení
jeho žádosti v souvislosti s uzavřenou smlouvou. Veškeré další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v
dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních
kancelářích Pražské plynárenské, a.s.

V ............................................................... dne .............................................

............................................................................

podpis

DNE: ..............................................................................

PŘEVZAL: .................................................................................

PODPIS: .....................................................................................
Pražská plynárenská, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337
PP-25-7-013-20
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