
PROHLÁŠENÍ RUČITELE

 PP-21-3-100-22

Prohlašuji, že ručím společnosti  Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ 
60193492, DIČ CZ60193492, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 
(dále jen věřitele) za dluhy odběratele:

Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby: .........................................................................................................................................................

Totožnost byla dne              

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a jak s obsahem uvedené smlouvy, tak i s jejími přílohami, zejména pak Obchodními 
podmínkami. Prohlašuji, že v případě, že odběratel nesplní svůj jakýkoli dluh, který vyplývá z uvedené smlouvy řádně a včas, vyzve 
mně věřitel písemně k úhradě dluhu na základě tohoto Prohlášení ručitele. Tento dluh uhradím ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení 
výzvy.
Výzva je doručena i v případě, že nedojde k jejímu převzetí po uplynutí desetidenní lhůty od odeslání výzvy doporučeným dopisem 
na poslední známou adresu.

č. popisné/parc.  č. orientační

PSČ

č. popisné/parc.  č. orientační

PSČ

č. popisné/parc.  č. orientační

PSČ

Příjmení, jméno, titul 

Datum narození/IČ

Trvalé bydliště

 Ulice 

Obec/část obce 

Na základě smlouvy č.: 

Do odběrného místa

 Ulice 

Obec/část obce 

V Dne

 Podpis ručitele*

ověřena dle dokladu 

E-mail

č. popisné/parc.  č. orientační

PSČ

Já, níže podepsaný/á 

Příjmení, jméno, titul 

Datum narození/IČ

Trvalá adresa
Ulice 

Obec/část obce 

Kontaktní adresa, pokud se liší od trvalé 

Ulice

Obec/část obce 

Kontaktní telefon

* Podpis ručitele je nutné ověřit: osobní návštěvou ručitele s dokladem totožnosti na obchodních kancelářích, elektronicky podepsáním prohlášení uznávaným elektronickým podpisem, 
úředně ověřeným podpisem na písemném dokumentu, či zasláním z datové schránky ručitele.
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