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НАХОДЯЩ СЕ НА АДРЕС

ГР./С.       П.К. Ж.К.

УЛ.       № БЛ. ВХ. ЕТ. АП.

ЗАЯВЛЕНИЕ
за предоставяне на услуги 

ГР./С.       П.К. Ж.К.

УЛ.       № БЛ. ВХ. ЕТ. АП.

ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ      

ГР./С.       П.К. Ж.К.

УЛ.       № БЛ. ВХ. ЕТ. АП.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ    

ТЕЛЕФОН      ИМЕЙЛ

ТЕЛЕФОН      ИМЕЙЛ

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

ОТ
(наименование на юридическото лице)

ЕИК     ИН ПО ЗДДС

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

ПЪЛНОМОЩНО    /  Г. НОТАРИУС №

ПЪЛНОМОЩНИК
(три имена)

ЗА ОБЕКТ С КЛИЕНТСКИ НОМЕР

ПОПЪЛВА СЕ ОТ СЛУЖИТЕЛ

ТОЧКА НА ИЗМЕРВАНЕ

ОТНОСНО

Актуализация на клиентски данни (с посочените в настоящото заявление)

БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ

Потвърждение на салдо 

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ

Издаване на справки - дубликат на фактура, за месец/и

Издаване на справки - удостоверение за

Издаване на справки - за потребление за период до 36 месеца от заявлението

Енергиен мениджър

Други

ЛИЧНА КАРТА №

ИЗДАДЕНА НА      ОТ МВР



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 EАД

ИМЕ И ФАМИЛИЯ ДАТА  ПОДПИС

ИМЕ И ФАМИЛИЯ ДАТА  ПОДПИС

ЗА КЛИЕНТА
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АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ съвпада с адреса по лична карта съвпада с адреса на управление друго

съвпада с адреса на обекта имейл

ГР./С.       П.К. Ж.К.

УЛ.       № БЛ. ВХ. ЕТ. АП.

ЗАБЕЛЕЖКА
“Електрохолд Продажби” EАД 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).
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