Hargune eskaera eta gas-zurtoinaren finka/lokaleko kokapenaren jakinarazpena
Eskatzailea, ..................................................................................................................................................Jn./And.,
NAN/IFZ zk. ........................................................, …………….kaleko zk, Udalerria:………………………………….
etxe edo lokalaren……………………………………………..

jabe/

Jabeen

Erkidegoko

Presidente

gisa jarduten du Probintzia:……………………………………………..
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Posta kodea …………, Telefonoa ………………. Helbide elektronikoa ..................................................................
Eta Gas Natural Redes GLP, S.A.-ri eskatzen dio (aurrerantzean Banatzailea) aipaturiko finkari gasa hornitzeko
harguneak egin ditzala, jarraian azaltzen diren baldintzekin:
1.

Gasa sukalderako, ur berorako, berogailurako eta beste etxeko tresna edo dendako tresnentzat erabiliko da,
eta horretarako, horniketa nahi duen etxe edo lokal komertzialeko titular bakoitzak dagokion poliza adostuko
du Banatzailearekin.

2.

Banatzaileak hargune-lanak egingo ditu eskatutako hornikuntza bermatzeko. Lanak bukatzeko beharrezkoak
diren baimenak eduki behar dira, eta higiezinaren instalazio hartzaileak bukatuta egon behar dute. Azken
baldintza hori Banatzaileari jakinaraziko zaio haiek bukatu baino hogeita hamar egun lehenago gutxienez.

3.

Eskatzailea arduratu beharko da higiezinaren jabetzaren baimena eskuratzea edo, dagoenean, Jabekideen
Erkidegoaren akordioa lortzea.

4.

Banatzailearen jabetza izango dira egindako harguneak, hargune-giltza barne, eta haren adarrak edo
harguneak egindako kanalizazioarekin konektatu ahal izango dira, erabiltzaileen horniketa bermatzen bada.

5.

Eskatzaileak edo erabiltzaileek behar bezala kontratatutako baimendutako enpresa instalatzaileak indarrean
jarritako jarraibideen, arauen eta erregelamenduetan oinarrituta eraikiko dira higiezinen hargune-giltzak.
Instalazio hartzaileak ………………………. aurretik egon behar dute bukatuta, eta eskatzaileak berehala
eskatuko dio hori Banatzaileari.

6.

Lokal komertzialentzat, zehaztu aparatuak eta aurreikusitako potentzia totala:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

7. Kontratatzailearen hargune-eskubideak zerbitzua kontratatzen den datan ordaindu beharko ditu
kontratatzaileak, eta guztira .............................€ izango dira.
Eskatzailearen hargune-eskubideak ordaindu behar badira, Banatzaileari .............................................. €
ordainduko zaizkio eskatzailearen hargune-eskubide gisa, zeina horrela ordainduko den:
Honi igorritako fakturaren bitartez:
Izen-abizenak edo Sozietatearen izena: ...........................................................................
IFZ/IFK: ..............................................................................................................................
Helbidea: ............................................................................................................................
8. Aurreko atalean zehaztutako baldintza ekonomikoak, 5. Puntuan zehaztutako datara arte balioko dute.
Adierazitako epean Banatzaileak 5. puntuan aipaturiko jakinarazpena ez badu edo eskaera hoetan
adierazitako gailuen horniketa aldatuko balitz, baliogabetu egingo litzateke, eta beste eskaera bat egin
beharko litzateke igarotako denboraren ondorioz eta gainerako faktoreen ondorioz kostuen aldeak hartuko
dituena, aurreko puntuko lankidetza ekonomikoaren berrikuspena eginaz.
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Gainera, eskatzaileak Banatzaileari jakinaraziko dio arestian adierazitako finkaren helbidean instalatuko den
zurtoinarentzat aurreikusitako egoera, hurrengo informazioaren bitartez:
Espaloiaren zabalera ........................... m. Zoladura:..................................

Zurtoinaren diametroa
DN:

Krokisean adieraziko diren datuak:
- Finkaren fatxadaren edo lokal komertzialaren zabalera
-

Finkaren horma bitartekotik hurbilen dagoen kantoirako distantzia.

-

Zurtoinaren kokapena horma bitartekoarekiko.

___ m

___ m

___ m

Kalean

Kalean

Higiezinen nº _______

_______________

Kalean ___________________

___ m ___ m ___ m
________________

Higiezinen nº ______

____ m
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Galtzadaren zabalera: ......................... m. Zoladura:..................................

Izkinako etxaldea
Medianen arteko baserria
Instalazio Hartzailea burutzeko kontratatutako enpresa instalatzailearen datuak:
Enpresa instalatzailea: ……………………………………………………………………………………………………….
helbidea: ……………….………………………………………..kalea, …..….zk., Udalerria:…………………….……….
Telefono-zenbakia: …………………………………Titularra edo ordezkaria……….……..…………………………….,
NAN ……………………………..
Datu pertsonalen babeserako indarrean dagoen araudia beteaz, Gas Natural Redes GLP, S.A, (aurrerantzean GLP) helbidea Avenida San
Luis, 77 28033 Madril duena, zure datu pertsonalak kontratu-harremana mantentzeko, garatzeko eta kontrolatzeko eta aplikatu behar diren
lege-obligazioak betetzeko tratatuko direla jakinarazten dizugu. Halaber, zure datuak gure produktuen edo hirugarren kolaboratzaileen
produktuak sustatu edo haien publizitatea bidaltzeko ere erabili ahal izango dugu, zure bezero-profilean oinarrituta. Zure datu pertsonalen
komunikazioari dagokionez, herri erakunde eta administrazioei bidali ahal izango zaie, aplikatu beharko duten lege-arauak betetzeko.
Jakinarazten dizugu GNSk ondare-kaudimenari buruzko fitxategiak zein kredituei buruzkoak aztertu ahal izango dituela eta, ordaingabeak
daudenean, hari buruzko datuak fitxategi horiei jakinarazi ahal izango zaizkiela.
Aurreko guztia kontuan hartuta, datu pertsonalen hurrengo tratamendurako baimena eskatzen dizugu:
Datu pertsonalen erabilera onartzen duzu marketin eta teknika zein prozedura estatistiko eta segmentazio-prozeduren bitartez, nire
profilarentzat egokienak diren produktu edo zerbitzuen eskaintzak aukeratzeko eta, ondorioz, Redes GLP, eta hirugarren kolaboratzaileen
publizitatea edo sustapenak bidaltzeko, arestian aipaturiko komunikabideen bitartez, elektronikoak barne.
Redes GLPrekin kontratu-harremana bukatutakoan zure datu pertsonalak tratatzea onartzen duzu, helburu estatistikoekin eta Redes
GLPren eta hirugarren laguntzaileen publizitate edo sustapenen informazioa bidaltzeko.
Gainera, Redes GLPk jakinarazten dizu eskubidea duzula datu pertsonalak atzitu, haiek zuzendu eta baliogabetzeko, eta araudiak onartzen
dizkion eskubideak erabiltzeko, Bezeroentzako Arretarako hurrengo helbidera idatziz: Plaça del Gas nº2 08003 Bartzelona. Bukatzeko,
kontratu-harremana bukatutakoan, Redes GLPk zerbitzuak emateko kontratuaren kopia bidaliko dizugu, non Datu Pertsoalen Babesaren
inguruko informazio osagarria eta xehatua aurkituko duzun. Datuen babesari buruzko informazio xehatua irakurtzea gomendatzen dizugu,
zeina gure www.redesglp.gasnatural.com

web orrian aurkituko duzun.

..……………………………..……(e)n …....ko ………..…………….ren ………..an
Finkaren titularra edo ordezkaria (sinadura):
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