Protokół

zdawczo-odbiorczy obiektu wraz z wypowiedzeniem umowy kompleksowej dostarczania
paliwa gazowego

Uwaga:

• Porozumienie stron dotyczące rozwiązania umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego musi wpłynąć do G.EN. GAZ ENERGIA nie
później niż 45-dnia od dnia przekazania / przejęcia podanego w Protokole, dla którego został wskazany stan urządzenia pomiarowego.
• Jeżeli po dniu przekazania / przejęcia podanym w Protokole zostanie wystawiona faktura dla Przekazującego, stan urządzenia pomiarowego z
protokołu nie będzie brany pod uwagę w rozliczeniu końcowym.

1. Dane miejsca odbioru paliwa gazowego (dalej Obiekt)
numer umowy
miejscowość

____ ____ ____

numer fabryczny gazomierza

ulica

numer budynku / numer
lokalu

stan gazomierza na dzień przekazania / przejęcia

____________

data przekazania / przejęcia

______,___

2. Dane dotychczasowej strony umowy (dalej Przekazujący)
imię i nazwisko / pełna nazwa

inna cecha

__ __ ____
PESEL/ NIP

rodzaj, seria i numer dokumentu (dotyczy obcokrajowców nieposiadających nr. PESEL)
adres zameldowania / siedziby

e-mail 1
numer telefonu1

imię i nazwisko / pełna nazwa

PESEL/ NIP

rodzaj, seria i numer dokumentu (dotyczy obcokrajowców nieposiadających nr. PESEL)
adres zameldowania / siedziby

e-mail1
numer telefonu1

adres na jaki ma być wysłane rozliczenie końcowe 2
3. Dane przejmującego Obiekt (dalej Przejmujący)
imię i nazwisko lub pełna nazwa
adres zamieszkania

numer telefonu1

e-mail1

adres do korespondencji
4. Oświadczenie Przekazującego i Przejmującego

□

□

Oświadczamy, że zainstalowane urządzenie pomiarowe 3
jest
nie jest
sprawny i zewnętrznie nieuszkodzony oraz, że posiada nienaruszone plomby legalizacyjne Urzędu Miar i Operatora.

5. Przekazujący niniejszym

Wypowiada umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego o numerze wskazanym w pkt 1. z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy
może nastąpić za porozumieniem stron a okres wypowiedzenia ulec skróceniu, gdy w tym okresie strona przejmująca zawrze umowę kompleksową dostarczania paliwa
gazowego we wskazanym w protokole miejscu odbioru paliwa gazowego.

6. Przekazujący i Przejmujący przyjmują do wiadomości

Rozliczenie końcowe ze stanem gazomierza wskazanym w pkt. 1 nastąpi po zawarciu nowej umowy z Przejmującym, który złoży „Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej
dostarczania paliwa gazowego” w czasie trwania umownego okresu wypowiedzenia. W przypadku nie zawarcia umowy z Przejmującym do rozliczenia końcowego
przyjmowany jest stan gazomierza z dnia upływu okresu wypowiedzenia umowy Przekazującego.

7. Przejmujący przyjmuje do wiadomości

1. Administratorem danych osobowych podanych w Umowie jest G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. St. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne. W sprawach związanych z

ochroną danych osobowych możecie się Państwo skontaktować na adres e-mail: iod@gen.com.pl lub wskazany powyżej.
2. Dane z Wniosku przetwarzane są w celu zawarcia lub aktualizacji Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego (art. 6 ust 1. lit b RODO).
3. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia oraz sprzeciwu w związku z przetwarzanymi przez G.EN. GAZ ENERGIA
Sp. z o.o. Państwa danymi osobowymi.
4. Pełne informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych możecie uzyskać na naszej stronie internetowej: www.gen.com.pl w zakładce „Ochrona danych
osobowych”.

(data i czytelny podpis Strony umowy)

!

Szanowny Kliencie, masz pytanie?
Udzielimy odpowiedzi:
•
telefoniczne Biuro Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 801 429 429
•
eBOK: ebok.gen.com.pl
•
aplikacja mobilna G.EN.
•
elektroniczna poczta e-mail: bsg@gen.com.pl

1
2
3

(data i czytelny podpis Przejmującego)

Google Play

Pobierz aplikację

!

App Store

Pola nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej.
Adres do korespondencji na jaki ma być przesłane rozliczenie końcowe i pozostała korespondencja dotycząca umowy po jej rozwiązaniu.
Właściwe pole zakreślić.
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