Solicitude de contrato de subministración de GLP
Datos Solicitante
Don/Dona
Domicilio Rúa

GAS NATURAL REDES GLP, S.A.. Domicilio Social, Avenida San Luis,77 28033 Madrid. Constituída o 21 de xullo de 2016. Rexistro Mercantil de Madrid. Tomo 36588, folio 11, folla M 656741, . C.I.F.: A-A-66829045

Nº

Portal

Esc.

Provincia
Teléfono 2

Piso

C.Postal

Porta

Concello

DNI/NIF

Teléfono 1

código CNAE

actividade CNAE

e-mail
Datos Instalación
Usos:

Doméstico:

Comercial:

Situación do Contador:

Vivenda:

Centralizado:

Distribuidora:

Usuario:

Propiedade do
Contador:
Novos Aparellos Previstos:
Cociña/mesado:

Caldeira mixta:

Quentador/acumulador:

Potencia total de aparellos

Outros:

kW

Propiedade de IRC e/ou Armario Regulación:

Distribuidora

Usuario

Solicita Adecuación de Aparellos:
Caldeira centralizada: ACS
Potencia caldeira centralizada
Datos Económicos:
Dereitos acometida solicitante:
Dereitos acometida contratante:
Dereitos de alta:
Total (A) + (B):
Fianza Regulamentaria
Cota instalación común:
Aluguer de contador:

Calefacción

Ambos os dous

kW
Exención de canon 24 meses3
€.
€.
(A)
€.
(B)
€ +IVE
€1
€
€

Pagamento único:
Pagamento fraccionado a 1 ano:
Pagamento fraccionado a 2 anos:

(Bimestral / Anual)2

Bimestral:

Mensual:

Todas as cantidades sinaladas non inclúen IVE e son susceptibles de cambio por actualización das tarifas vixentes.
1 Importe non afectado polo IVE, establecido pola Comunidade Autónoma, incrementado nun 1 % en concepto de Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos
Xurídicos Documentados.
2 Este importe só se aboará se a instalación común e/ou o armario de regulación é propiedade da Distribuidora e consonte as condicións do contrato asinado
coa Comunidade de Propietarios.
Tarifa a Contratar: Será de aplicación a tarifa aprobada pola correspondente Resolución da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas ou organismo competente.
3 24 meses a contar dende a data de posta en servizo do predio.
O solicitante declara que a información e os datos reflectidos anteriormente son completos e veraces, que é usuario con xusto título da vivenda cuxos datos constan no enderezo indicado no
presente documento e que esta vivenda dispón dos servizos públicos de electricidade e auga, contratados no seu momento de forma regulamentaria. O solicitante obrígase a construír, a partir
da Instalación Común de Gas do seu predio se o houbese, mediante unha Empresa Instaladora, a instalación individual para a utilización de gas propano e a contratar a subministración de
propano con Gas Natural Redes GLP, S.A. A presente solicitude está condicionada á comprobación, por parte de Gas Natural Redes GLP, S.A. que o domicilio de referencia cumpre os
requisitos legais e técnicos para a subministración de gas propano. En cumprimento do disposto na normativa vixente de Protección de datos persoais, Gas Natural Redes GLP, S.A., (en
adiante Redes GLP), con domicilio en Avenida San Luis,77 28033 Madrid, infórmalle que os seus datos persoais serán tratados coa finalidade de garantir o mantemento, desenvolvemento e
control da relación contractual, e para cumprir coas obrigas legais que resulten de aplicación. Así mesmo, os seus datos poderán ser tratados para enviarlle información publicitaria ou
promocional dos nosos produtos ou de terceiros colaboradores que se poidan axustar ao seu perfil de cliente. En relación coa comunicación dos seus datos persoais, os mesmos poderán ser
remitidos a organismos e administracións públicas para o cumprimento das normas legais que resulten de aplicación. Informámoslle que Redes GLP poderá consultar ficheiros de solvencia
patrimonial e de crédito e no caso de falta de pagamento, os datos relativos ao mesmo poderán ser comunicados aos devanditos ficheiros. Tomando en consideración todo o anterior, solicitamos
o seu consentimento para os seguintes tratamentos de datos persoais:
☐ Acepta o tratamento dos seus datos persoais mediante estudos de mercadotecnia e técnicas e procedementos estatísticos e de segmentación que permitan adaptar ofertas de produtos
ou servizos que mellor se axusten ao seu perfil e en consecuencia o envío de información publicitaria ou promocional de Redes GLP, e de terceiros colaboradores a través de diversas canles,
incluíndo as electrónicas.
Acepta o tratamento dos seus datos persoais unha vez extinguida a relación contractual con Redes GLP, con fins estadísticas e para remitirlle información publicitaria ou promocional
de Redes GLP e de terceiros colaboradores.
Adicionalmente, Redes GLP infórmalle que poderá acceder, rectificar e suprimir os seus datos persoais e exercer outros dereitos recoñecidos pola normativa, dirixíndose por escrito a Atención
ao cliente en Plaça do Gas nº2 08003 de Barcelona Por último, unha vez formalizada a relación contractual, dende Redes GLP, remitirémoslle copia do contrato de prestación de servizos onde
poderá consultar a información adicional e detallada Protección de Datos de carácter persoal.

O solicitante:

Sinatura e data
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