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Запознат съм, че:
- представените с това заявление лични данни се използват за целите на неговата обработка в съответствие с изискванията на приложимата нормативна 
уредба за обработка на лични данни, Политиката за поверителност и вътрешно организационните документи на дружеството.
- подробна информация може да бъде получена от служителите на дружеството и на адрес www.electrohold.bg/sales в секция “Защита на личните данни”.

ЗА ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ АД

ИМЕ И ФАМИЛИЯ ДАТА  ПОДПИС

ИМЕ И ФАМИЛИЯ ДАТА  ПОДПИС

ЗА КЛИЕНТА

ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ АД www.electrohold.bg/sales

ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ АД
ЕИК 175133827 • ИДЕНТ. № в РАЛД 34603 • адрес за кореспонденция: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе” № 159 • факс: 02/8959 667 
информационна линия: 0700 10 010 • имейл: sales@electrohold.bg • www.electrohold.bg/sales

ДЕКЛАРАЦИЯ
от наемодател при пререгистрация

С подписването на настоящата декларация и съгласно чл.4, ал.3 от ОУ изрично се съгласявам да бъда солидарно отговорен за изпълнението на всички 
задължения от лицето, за което давам настоящото съгласие да бъде потребител в имота.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен / съгласна правата и задълженията ми като потребител на ел. енергия да бъдат упражнявани от наемател / ползвател:

ДОЛУПОДПИСАНИЯ

ЕГН        ЛИЧНА КАРТА №

ИЗДАДЕНА НА      ОТ МВР

ТЕЛЕФОН      МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

ИМЕЙЛ      

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФИРМАТА      

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ      

ГР./С.       П.К. Ж.К.

УЛ.       № БЛ. ВХ. ЕТ. АП.

ЕИК     ИН ПО ЗДДС

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

В КАЧЕСТВОТО СИ НА СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, НАМИРАЩ СЕ НА АДРЕС

ГР./С.       П.К. Ж.К.

УЛ.       № БЛ. ВХ. ЕТ. АП.

ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЕГН
(три имена)

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
(наименование на фирмата)

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ      

ГР./С.       П.К. Ж.К.

УЛ.       № БЛ. ВХ. ЕТ. АП.

ЕИК     ИН ПО ЗДДС

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

ПЪЛНОМОЩНО      /  Г. НОТАРИУС №

ЗАБЕЛЕЖКА
“Електрохолд Продажби” АД си запазва правото да поиска допълнителна информация. Всички съобщения, уведомления и документи, които се изпращат на 
подателя на това заявление или посоченото от него лице, се считат получени, ако са изпратени на електронната поща, посочена в адрес за кореспонденция 
(по-горе) или са доставени на административния адрес, посочен в адрес за кореспонденция (по-горе).


