PRIHLÁŠKA/ODHLÁŠKA ODBERU

Pôvodný odberateľ

(PRÁVNICKÉ OSOBY)

Obchodné meno

Číslo odberu

Sídlo

Číslo zákazníckeho účtu

IČO / Rodné číslo

Číslo meradla

Názov odberu

Stav meradla

Adresa odberu
Dátum ukončenia odberu

Nový odberateľ

DOFAKTURÁCIU ZASLAŤ NA ADRESU:

Odberateľ

Číslo meradla

Adresa

Stav meradla

Názov odberu

Dátum začatia odberu

Adresa odberu

Rodné číslo

Bankové spojenie

IČO

Číslo bank. účtu (IBAN)

IČ DPH

E-mail

DIČ

Telef. kontakt

Elektronická
komunikácia

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA: (vyplniť, ak nie je identická s adresou odberateľa)

SMS info
Môj zákaznícky účet

áno
áno

nie
nie

Číslo mobilného telefónu
E-mail

Elektronická faktúra

áno

nie

E-mail

Podpisom potvrdzujem, že poskytnuté osobné údaje sú presné, správne a pravdivé. Zároveň dávam Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. svoj
súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v žiadosti v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za
účelom zasielania SMS informácií z oblasti dodávky pitnej vody a odkanalizovania, o aktivitách prevádzkovateľa, ako aj o pripravovaných kampaniach. Uvedený súhlas
nie je časovo ohraničený. Viac info k daným službám na www.pvpsas.sk

Z dôvodu zmeny odberateľa, nový odberateľ uznáva, čo do dôvodu a výšky, dlh pôvodného odberateľa za neuhradené vodné a stočné, čím pristupuje k záväzku pôvodného
odberateľa a stáva sa dlžníkom popri pôvodnom odberateľovi.
(viď Občiansky zákonník § 558, resp. Obchodný zákonník § 323)
Prílohy :

List vlastníctva (alebo kúpna zmluva alebo nájomná zmluva)
Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list alebo Zriaďovacia listina
Schéma napojenia na vodovod a kanalizáciu (kópia z katastrálnej mapy, geometrický plán)
Prehlásenie o vodovodnej a kanalizačnej prípojke
Napojenie na kanalizáciu: áno - nie (vyhovujúce zakrúžkovať)
Plocha v m 2 , z ktorej sú zrážkové vody zvedené do verejnej kanalizácie .............................
Umiestnenie meradla ...................................................

Poplatok za zmenu odberateľa je 8,50 € vrátane DPH.

Dátum

Pôvodný odberateľ
pečiatka, podpis
FO - 065 - 7

Nový odberateľ
pečiatka, podpis
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