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Proba-gasaren behin behineko hornikuntzarako 
konexio-eskaera 

Behar bezala baimendutako gas-hornitzaile banako gisa,  
…………………….…………………………..………………….J./and., adin nagusikoa, 

………………………… NAN duena, ………….……………………………….. enpresa 

instalatzailearen ordezkari gisa (aurrerantzean, “Enpresa instalatzailea), zeinaren

helbidea …………………………………………...………………………………… den, 

......................................en dauden gailuak edota instalazioan zerbitzua martxan 
jartzeko probak egiteko…....…..kW-ko potentziako instalazioarentzat, ……………… 
etxebizitzentzat,………………………………………………..…………gisa erabiltzeko

(ACS, berogailua, klimatizazioa edota egiaztagailu unitateko), 

Honako hau adierazten du: 
I. Behar bezala akreditatuta dagoela eta indarrean dagoen araudiak eskatzen

dituen ziurtagiri guztiak dituela.
II. Instalazioaren titularrari beharrezkoak diren komunikazio guztiak egin

dizkiozula eta haren baimena duzula instalazioa edo gailuak probatzeko
behin behineko gas-hornikuntza eskatzeko.

III. Indarrean dagoen legeriaren arabera justifikatuta dagoela beharrezkoak
diren probak egiteko behin behineko gas hornikuntza.

Aurrekoa azalduta, 

Eskatzen du: 
  ri, aurrerantzean Banatzailea, behin 

behineko gas hornikuntza emateko, aurretik zehaztu den higiezinean 30 eguneko 
epean instalazio edo gailuen probak egiteko behin behineko gas-hornikuntzarako 
konexioa ematea, guztia indarrean dagoen araudiak aurreikusten duen 
erantzukizunarekin.  Horrez gain, identifikazio CUPSa ematea gas merkaturatzaile 
bati gas-hornikuntza kontratatu ahal izateko. 

Sin. . 
Instalatzailea / Enpresa instalatzailea 
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Datu pertsonalen Babeserako indarrean dagoen araudiak dioena beteaz, 
, 

jakinarazten dizu zure datu pertsonalak zure eskaera kudeatzeko eta 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. 
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. 

………………………………………………………………. Instalazioaren titularrak, 

…………………………………………………...……………..Jn./And. ordezkatua, adin

nagusikoa, zeinaren helbide profesionala ……………………………………………...

den, eta  …………………NAN duen, eta …………………………………….……gisa, 

adierazten du baimena ematen duela behin behineko gas-hornikuntza eskatzeko. 

Sin. 
Instalazioaren titularra 
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