vonalkód

Nyilatkozat tartozásátvállalásról
kapacitási jog átadásához
Alulírott

Név1 / cégnév, elnevezés2: ____________________________________________________________________________________
Anyja neve1: _______________________________________________________________________________________________
Születési helye1: _______________________________________ Születési idő1: __ __ __ __ . __ __ . __ __ .
Állandó lakhely1 / székhely2: __ __ __ __ _________________________________________________________________________
Cégjegyzékszám2: __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ Adószám2: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ - __ __
mint tartozásátvállaló a jelen okirat aláírásával az alábbi visszavonhatatlan nyilatkozatot teszem:
1.) Kijelentem, tudomással bírok arról, hogy
Név1 / cégnév, elnevezés2: ____________________________________________________________________________________
Anyja neve1: _______________________________________________________________________________________________
Születési helye1: _______________________________________ Születési idő1: __ __ __ __ . __ __ . __ __ .
Állandó lakhely1 / székhely2: __ __ __ __ _________________________________________________________________________
Cégjegyzékszám2: __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ Adószám2: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ - __ __
kötelezettnek a __ __ __ __ _________________________________________________________________________ alatti
felhasználási helyre vonatkozóan az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., cg. 01-10140263) fennálló (fennállt) földgáz-szolgáltatási szerződése alapján az alábbi jogcímű és összegű tartozása(i) áll(nak) fenn az MVM
Next Energiakereskedelmi Zrt. felé:
___________________________ Ft tőke (  gázdíj;  kötbér;  szerelési díj;  egyéb díj),
___________________________ Ft késedelmi kamat,
___________________________ Ft egyéb tartozás: __________________________ (pl. perköltség, végrehajtási költség stb.)
2.) A Polgári Törvénykönyv 6:203. § (1) bekezdése alapján ezúton bejelentem az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. részére, hogy
az 1.) pont szerinti kötelezettel megállapodtam abban, hogy az 1.) pontban meghatározott, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
felé fennálló tartozását teljes körűen átvállalom és visszavonhatatlanul vállalom az 1.) pontban meghatározott teljes tartozás MVM
Next Energiakereskedelmi Zrt. részére történő megfizetését.
Tudomásul veszem, hogy az 1.) pontban meghatározott tartozásokat a teljesítési határidőben, amennyiben a teljesítési határidő már
eltelt, haladéktalanul köteles vagyok megfizetni az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. részére. Tudomásul veszem, hogy az MVM
Next Energiakereskedelmi Zrt. a kötelezettel történt megállapodásom tartalmát, feltételeit nem vizsgálja.
3.) Tudomásul veszem, hogy ha az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint jogosult a tartozásátvállaláshoz hozzájárul, a kötelezett
helyébe lépek, és köteles vagyok az 1.) pont szerinti tartozást az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. részére új adósként teljes
körűen megfizetni. Ha az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a hozzájárulást megtagadja, köteles vagyok a kötelezettet olyan
helyzetbe hozni, hogy az a tartozást az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. részére megfizethesse.
Ezúton kérem az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint jogosult hozzájárulását a tartozás átvállalásához.
Kelt: _____________________________, 202 __ év __ __ hó __ __ nap.

__________________________
Felhasználó (nem kötelező)

_______________________________________
Tartozásátvállaló aláírása1/cégszerű aláírása,
bélyegzőlenyomata2

1. Tanú neve1,2:_______________________________

2. Tanú neve1,2:_______________________________

Aláírás: _____________________________________

Aláírás: _____________________________________

Lakcím: _____________________________________

Lakcím: _____________________________________

Lakossági felhasználó esetében kérjük kitölteni, tanú szükséges
Nem lakossági felhasználó esetében kérjük kitölteni, tanú csak egyesületek esetében szükséges
Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!
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2
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A földgázszolgáltatás biztosítása, a földgáz-kereskedelmi szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást
a www.mvmnext.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Az ügyintézés során
készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.mvmnext.hu honlapon és az ügyfélszolgálati
irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.

