GLParen hornidura-kontratuaren eskaera
Eskatzailearen datuak
_____________________________________________________________________________ Jn./And.
Helbidea: K/ __________________________________________________________________________
zk. ______ Ataria ______ Esk. ______ Solairua ______ Atea ______ Udalerria _____________________
Probintzia _______________ P. kodea ________ NAN/IFZ ______________ 1. telefonoa _____________
2. telefonoa ______________ CNAE kodea ______________ CNAE jarduera _________________
GAS NATURAL REDES GLP, S.A.. Helbide soziala Avenida San Luis, 77 28033 Madril. 2016Ko uztailaren 21ean sortua. Madrilgo Merkataritza Erregistroa. 36588. liburukia, 11. folioa, M 656741 orria. IFK: A-66829045

Helbide elektronikoa ________________________________________
Instalazioko datuak
Erabilerak:
Zenbagailuaren
kokapena:
Kontadorearen jabea:

Bizilekua:

Komertziala:

Etxebizitza:

Zentralizatua:

Banatzailea:

Erabiltzailea:

Aurreikusitako Gailu Berriak:
Sukaldean/gainean:
Berogailua/metagailua:
Gailuen Potentzia totala ______________ kW

Galdara mistoa:

IRC-ren eta/edo doikuntza-armairuaren jabetza Banatzailea:
Gailuen Egokitzapena eskatzen du:
Galdara zentralizatua:
ACS
Berogailua

________

Beste batzuk:

Erabiltzailea
Biak

Galdara zentralizatuaren potentzia ______________ kW
Datu ergonomikoak:
Eskatzailearen hargunearen eskubideak:
Eskatzailearen hargunearen eskubideak:
Altako eskubideak:
Totala (A) + (B):
Araututako fidantza
Instalazio komuneko kuota:
Kontagailuaren alokairua:

Kanonaren salbuespena 24 hiletan3
__________
__________
__________
__________
__________
__________

€.
€. (A)
€. (B)
€ + BEZa
1€
€
€

Ordainketa bakarra:
Urte 1 batean zatikatutako ordainketa:
Bi urtetan zatikatutako ordainketa:

(Bi hilean behin / Urtean behin)2

Bi hilean behin:

Hilean behin:

Adierazitako kantitate guztiek ez dute hartzen BEZa eta indarrean dauden tarifetan aldaketak izan ditzakete.
1 BEZak hartzen ez duen zenbatekoa, Autonomia Erkidegoak zehaztua, % 1 areagotua Ondare Transmisioen Zerga eta Ekintza Juridiko Dokumentatu gisa.
2 Zenbateko hau instalazio komuna edota erregulazio-armairua Hornitzailearena bada eta Jabegoen Erkidegoarekin sinatutako kontratuaren baldintzak betetzen
badira bakarrik ordainduko da.
Kontratatuko den tarifa:Energia eta Meatze Politikako Zuzendaritza Orokorraren Ebazpenean onartutako tarifa edo agintari eskumenak zehaztutakoa erabiliko da.
3 24 hile etxebizitza martxan jartzen denetik
Eskatzaileak adierazten du arestian emandako informazioa eta datuak osoak eta egiazkoak direla, eta etxebizitzaren berariazko titulua duen erabiltzailea dela dokumentu honetan datorren
helbidean datozen datuen titularra, eta etxebizitza horrek elektrizitate eta ur zerbitzu publikoak badituela, bere garaian araututako moduan kontratatu zirenak. Eskatzaileak, bere finkan Gasa
hornitzeko Instalazio Komuna balego, Enpresa instalatzaile batek lagunduta, gas propanoa erabiltzeko hura erabiltzeko konpromisoa du, eta gas propanoaren horniketa Gas Natural Redes GLP,
S.A.-rekin kontratatzekoa. Eskaera honentzako, Gas Natural Redes GLP, S.A.-k aipaturiko etxebizitzak gas propanoa hornitzeko lege baldintzak eta teknikoak betetzen dituela egiaztatu beharko
du aurretik. 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.

Eskatzailea:

Sinadura eta data

Jn.
FP.00375.ES-FO.15 Ed.1

1etik 1 orr.

