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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 _____________________
Posta elektronikoa:  ____________________________________
Instalazioko datuak: 
Erabilerak: Bizilekua: Komertziala:   
Zenbagailuaren kokapena: Etxebizitza: Zentralizatua: 
Kontadorearen jabea: Banatzailea: Erabiltzailea:  
Aurreikusitako Gailu Berriak: 
Sukaldean/gainean:         Berogailua/metagailua:  Galdara mistoa:  Beste batzuk:  _______ 
Gailuen Potentzia totala _______ kW 
IRC-ren eta/edo doikuntza-armairuaren jabetza Banatzailea:  Erabiltzailea: 
Gailuen Egokitzapena eskatzen du:      
Galdara zentralizatua:      ACS Berogailua Biak 
Galdara zentralizatuaren potentzia  ______ kW 

Datu ergonomikoak: Kanonaren salbuespena 24 hiletan3 

Eskatzailearen hargunearen eskubideak: ___________ €. 

Kontratatzailearen hargunearen eskubideak: ________ €. (A)

Altako eskubideak:   _________________  €.    (B) 

Totala (A) + (B):   _________________  € + BEZ 

Araudizko fidantza   _________________  € 1 

Instalazio komuneko kuota:  _________________  € (Bi hilean behin / Urtean behin)2 

Kontagailuaren alokairua:   _________________  € 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. 
3 24 hile etxebizitza martxan jartzen denetik 

Datu pertsonalen Babeserako indarrean dagoen araudiak dioena beteaz, 

jakinarazten dizu zure datu pertsonalak aplikatu behar diren lege obligazioak betetzeko tratatuko direla. Zure datu pertsonalen komunikazioari dagokionez, 
herri erakunde eta administrazioei bidali ahal izango zaie, aplikatu beharko duten lege-arauak betetzeko. Aurreko guztia aintzat hartuta, zure baimena 
eskatzen dugu datuen hurrengo tratamendurako: 

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, Nedgia eta hirugarren kolaboratzaileen publizitatea edo sustapenak 
bidaltzeko, arestian aipaturiko komunikabideen bitartez, elektronikoak barne. 

Eskubidea duzu datuak atzitu, zuzendu eta ezabatzeko, haien tratamendua mugatu, saihestu eta datu pertsonalen eramangarritasuna eskatzeko, nahi 
duzunean, Erreklamazioak – Arreta Pertsonalizatua, Plaça del Gas nº 2 - 08003 Bartzelona, erreferentzian “Solicitud Protección de Datos - Nedgia” jarriz, 
edo sgestionre@nedgia.es helbide elektronikora idatziz, zure nortasuna egiaztatzen duen agiri baten kopia bat gehituta (NAN/AIZ). Gomendatzen dizugu 
datuen babesari buruzko informazioa irakurtzea www.nedgia.es/es/1297078202422/nota+legal.html gure webgunean edo e-postaz bidaltzea eskatzea. 

Eskatzailea 
Sinadura eta data 

Jn. 

Ordainketa bakarra: 

1 batean zatikatutako ordainketa: 

1 batean zatikatutako ordainketa: 

jjavi
Línea

jjavi
Línea
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