Nedgia Catalunya, S.A.

Nedgia Catalunya, S.A., con dom. social en Plaza del Gas, 2 08003, Barcelona. Inscrita en el Reg. Mercantil de Barcelona, Hoja B-279362, Tomo 45929, Folio 184. Constituida el 6 de abril de 2004. C.I.F.: A-63485890.

Sarera konektatzeko eskaera
Eskatzailearen datuak
_______________________________________________________________________________ Jn./And.
Helbidea: ______________________________________________________________________________
______ zk _____ ataria _____esk. _____ solairua _____atea Udalerria ___________________________
Probintzia ______________ P.K ______ NAN/IFZ ___________ 1. telefonoa ________________________
2. Telefonoa __________ CNAE kodea __________ CNAE jarduera ________________
Hel. elek.: ___________________________________
Merkaturatzailea (erabiltzaileak nahi badu eman dezakeen datua): _____________________________
Instalazioaren datuak:
Erabilerak:
Bizilekuan:
Komertziala:
Kontagailuaren kokapena:
Etxebizitza:
Zentralizatua:
Kontadorearen jabea:
Banatzailea:
Erabiltzailea:
Aurreikusitako gailu berriak:
Sukaldean/gainean:
Berogailuan/metagailuan:
Galdara mistoa:
Beste batzuk:
___________
Aparatuen potentzia osoa ___________ kW
IHK-ren eta/edo doikuntza-armairuaren jabetza Banatzailea:
Erabiltzailea:
Gailuen egokitzapena eskatzen du:
Berogailua
Biak
Galdara zentralizatua: ACS
Galdara zentralizatuaren potentzia:__________________________ kW
Datu ekonomikoak:
Eskatzailearen hargune-eskubideak:_______________ €.
Kontratatzailearen hargune-eskubideak: ____________ €.(A)
Altako eskubideak:

_________________ €.(B)

Totala (A) + (B):

_________________ € + BEZ

Araututako fidantza

_________________ € 1

Instalazio komuneko kuota:
Kontagailuaren alokairua:

_________________ €
_________________ €

(Bi hilean behin / Urtean behin)2
Bi hilean behin:

Hilean behin:

Adierazitako zenbatekoek ez dute BEZa hartzen, eta indarrean dauden tarifen arabera alda daitezke.
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.

Kontratatuko diren tarifak:

3.1

3.2

3.3

3.4

Eskatzaileak adierazten du arestian emandako informazioa eta datuak osoak eta egiazkoak direla, eta etxebizitzaren berariazko titulua duen erabiltzailea
dela dokumentu honetan datorren helbidean datozen datuen titularra, eta etxebizitza horrek elektrizitate eta ur zerbitzu publikoak badituela, bere garaian
araututako moduan kontratatu zirenak. Eskatzaileak, bere finkan aurretik Gas Instalazio Hartzaile Komunik balego, Enpresa Instalatzailearen lanarekin, gas
naturala erabiltzeko hura erabiliko du eta gas hornidura-kontratua nahi duen gas-merkaturatzailearekin sinatzera. Haien inguruko informazioa aurkituko du
www.nedgia.es edo www.cnmc.es webguneetan. Eskakizun honetarako, aurretik, Enpresa Banatzaileak etxeak gasa hornitzeko beharrezkoak zituen legebaldintzak eta teknikoak betetzen dituela egiaztatu beharko du.
Datu pertsonalen indarrean dagoen araudia beteaz,
zure datu pertsonalak lege-obligazioak betetzeko tratatuko direla jakinarazten dizugu. Zure datu pertsonalen komunikazioari dagokionez, herri erakunde eta
administrazioei bidali ahal izango zaie, aplikatu beharko duten lege-arauak betetzeko. Aurreko guztia kontuan hartuta, datu pertsonalen hurrengo
tratamendurako baimena eskatzen dizugu:
Nedgia Catalunya, S.A., con dom. social en Plaza del Gas, 2 08003, Barcelona. Inscrita en el Reg. Mercantil de Barcelona, Hoja B-279362, Tomo
45929, Folio
Constituidaerabilera
el 6 de abrilonartzen
de 2004. C.I.F.:
duzu A-63485890.
marketin eta teknika zein prozedura estatistiko eta segmentazio-prozeduren bitartez, nire profilarentzat
Datu184.
pertsonalen

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 zure datuak atzitu, zuzendu edo ezabatzeko, haien tratamendua mugatu, eragotzi edo eramangarritasunerako, nahi duzunean, hurrengo
helbidera idatziz: Reclamaciones – Atención Personalizada, Plaça del Gas nº 2 - 08003 Bartzelonam, eta gaian “Solicitud Protección de Datos - Nedgia” jarriz,
edo sgestionre@nedgia.es helbide elektronikora idatziz, eta zure nortasuna ziurtatzen duen dokumentuaren kopia gehituz (NAN/IFZ). Gomendatzen dizugu
datuen babesari buruzko informazio xehatua irakurtzea www.nedgia.es/es/1297078202422/nota+legal.html webgunean edo postaz bidaltzea eskatzea.

Eskatzailea
Sinadura eta data
Jn.

FP.00375.ES-FO.03 Ed.1

2 tik 1 orr.

Jakinarazten dizugu azken errekurtsoko tarifa azken errekurtsoko merkaturatzaileek gas naturala
azken kontsumitzaileari saltzen dioten araututako prezioa dela. Administrazioak zehazten du azken
errekurtsoko tarifa.
Azken errekurtsoko tarifa eskatu ahal izango dute 4 bar edo presio txikiagoko gasoduktoetara
konektatutako kontsumitzaileak eta urteko kontsumoa 50.000 kWh-tik beherakoa dutenek.

Azken errekurtsoko bi tarifa daude, bezeroaren urteko kontsumoaren arabera:
T.1 5.000 kWh/urtean edo gutxiagoko kontsumoentzat. Kontsumo-tarte hori ohikoa da gas
naturaleko sukaldea edota ur-berogailua duten etxeetan.
T.2 5.000 kWh/urtean edo gehiago eta 50.000 kW/urtean edo gutxiagoko kontsumoentzat.
Kontsumo-tarte hori ohikoa da gas naturaleko berogailua duten etxeetan.
Hauek dira azken errekurtsoko horniketa-obligazioa hartzen duten enpresa merkaturatzaileak:
-

Endesa Energía XXI, S.L.U.

-

Comercializadora Regulada Gas & Power, S.A.

-

Edp Comercializadora de Último Recurso, S.A.

-

Iberdrola Comercialización de Último Recurso,
S.A.U.
Nahi izanez gero, merkaturatzailearekin nahi bezala adostutako prezio eta baldintzetan ere
kontratatu ahal izango duzu.
Gas naturalaren merkatuko hainbat alderdi aztertu ahal izango dituzu CNMCren web gunean,
www.cnmc.es, Energía/Consumidores/Gas Natural eremuan, edo telefonoz 914329600 zenbakira
deituz.
Hautatzea errazteko, dokumentu honekin batera CNMCk argitaratutako gas-merkaturatzaileen
zerrenda osoa bidaltzen dizugu, non bezeroen arretarako telefonoak aurkituko dituzun.
Zerrenda hori aldizka eguneratzen da www.cnmc.es webgunean.

Eskatzailea:

Jn.

FP.00375.ES-FO.03 Ed.1

Sinadura eta data

2 tik 2 orr.

