SIA "Latvijas propāna gāze"
Kurzemes prospekts 19, Rīga, LV-1067
Vienotais reģ.Nr.40003493561
Norēķinu daļas tālrunis 67815000
e-pasts: abonenti@lpg.lv
www.lpg.lv
IESNIEGUMS
par sašķidrinātās naftas gāzes piegādes līguma slēgšanu
DZĪVOKĻA ĪPAŠNIEKAM (ĪRNIEKAM)
Abonenta numurs ____________________________
(aizpilda darbinieks)

* Vārds, Uzvārds / Uzņēmuma nosaukums:

Abonenta informācija:

* Personas kods / Uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Pilnvarotā persona:
Kontaktinformācija:

* Vārds, Uzvārds

* Personas kods

* Mobilais tālrunis:

* E-pasta adrese:

* Faktiskā sašķidrinātas gāzes piegādes adrese:

LV-

Abonenta adrese:

* Adrese korespondencei:

LVNorēķinu informāciju
sūtīt uz:

e-pasta adrese vai

adrese korespondencei

Lūdzu uzsākt līgumu par sašķidrinātās naftas gāzes piegādi.
Skaitītāja marka:
Nr.:
Plombas Nr.:
Skaitītāja rādījums, ar kādu uzsākt līgumu : *
Plānotais vidējais patēriņš mēnesī, m3: *
! Ja nebūs ierakstīts plānotais vidējais patēriņš mēnesī (m3), SIA Latvijas Propāna Gāze, pamatojoties uz Norēķinu kārtības punktiem izrēķinās Jums
vidējo plānoto patēriņu 1m3/mēn.

* Esmu dzīvokļa:

īpašnieks

* Attiecās uz dzīvojamās telpas
īrniekiem:

īrnieks

nomnieks

*PIEKRĪTU ___________________________________________/_____________________________
paraksts

īpašnieka Vārds,Uzvārds

*PIEKRĪTU ___________________________________________/_____________________________
paraksts

īpašnieka Vārds,Uzvārds

* Pievienots abpusēji parakstīts pieņemšanas/nodošanas akts par gāzes skaitītāja rādījumiem:
ir
ir
nav
Pievienotā Zemesgrāmatas kopija
ir
nav
Pievienotā Komersanta Reģ.apliecības kopija:
ir
nav
Pievienotā īres vai nomas līguma kopija:
Pievienots/ā ______________________________________________________

ir

nav

nav

cits dokuments/ nosaukums/ numurs

! Lūgums klāt pie iesnieguma obligāti nosūtīt Zemesgrāmatas apliecības kopiju (dzīvokļa īpašniekiem) un Dzīvojamās telpas īres līgumu (īrniekiem). Ja
pieprasītie dokumenti netiks saņemti/ nosūtīti, līgums netiks pārslēgts.

*____.____._________________ __*__________________________________
( datums )

( paraksts )

_____________________________________________
( paraksta atšifrējums )

* - obligāti aizpildāmie lauki
* - Apliecinu, ka:
1. Esmu iepazinies ar SIA Latvijas propāna Gāze Norēķinu kārtību (publicēta http://www.lpg.lv/lv/gaze-dzivokli/norekinu-kartiba/ ). Parakstot šo
iesniegumu apliecinu, ka piekrītu norēķinu kārtībai un apņemos noslēgt līgumu ar SIA Latvijas Propāna Gāze.
2. Pildīšu līgumā noteiktās saistības un uzņemos pilnu atbildību par visiem Piegādātāja pieprasījumiem līdz brīdim, kad tiks noslēgts jauns līgums par
sašķidrinātās naftas gāzes piegādi augstākminētajā adresē ar citu lietotāju, vai līdz brīdim, kad izbeigšu līgumu par minēto objektu.
3. Piekrītu, ka SIA Latvijas Propāna Gāze apstrādā manus personas datus tādā apjomā, kas nepieciešams sašķidrinātās naftas gāzes piegādes līguma
noteikumu izpildei, un ka SIA Latvijas Propāna Gāze ir tiesības tos pieprasīt un saņemt no trešajām personām.
4. Izvēloties sašķidrināto naftas gāzi un noslēdzot līgumu, es vienlaikus piekrītu SIA Latvijas Propāna Gāze nodot apstrādei savus personas datus (tai
skaitā personas identifikācijas kodus) ar mērķi nodrošināt pakalpojuma izpildi.

