
Додаток  до Типового договору постачання природного газу побутовим

споживачам (пункт 1.3 розділу I), затвердженого Постановою НКРЕКП від

30.09.2015 р.№2500

Передайте      заповнену     заяву-приєднання     до    

ТОВ "МАРГАЗ"  будь-яким зручним шляхом:

1. Залиште оригінал у скриньках

 на абон.дільницях ТОВ "МАРГАЗ".

2. Відправте сканкопію на ел.пошту:    

abon@cabinet.tov-margaz.com.ua

3. Відправте фото на Вайбер:

  (098)184-61-04, (098)184-68-48

1
Вид об'єкта (приватний будинок, квартира, комунальна

квартира, літня кухня тощо)

2 Адреса об'єкта

3
Найменування Оператора ГРМ, з яким Споживач уклав договір

розподілу природного газу
ПАТ "Маріупольгаз"

Базова річна пропозиція Постачальника

Споживач погоджується на одну із комерційних пропозицій Постачальника (обрати одне) :

4
ЕІС-код, присвоєний Оператором ГРМ згідно з вимогами

Кодексу газорозподільних систем

За квитанціями розрахункової книжки Постачальника
_________________

   (так/ні)

_________________

(підпис Споживача, який

підтверджує його згоду)

За платіжними документами (рахунками), які виписує

Постачальник

___________________

(так/ні)

____________________

(підпис Споживача, який

підтверджує його згоду)

Спосіб оплати за цим Договором:

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

__________________                    ____________________

        (дата)                                          (особистий підпис)

5

_____________________

(П. І. Б. Споживача)

 Персоніфіковані дані Споживача:

Показники лічильника - узгоджені на дату зміни Постачальника

(обов'язково заповнити за наявності лічильника)

Також  цим  підтверджую, що  не  маю  простроченої  заборгованості   за  спожитий  природний  газ  перед  попереднім  постачальником

та усвідомлюю невідворотність відповідальності, визначеної  цивільним та  кримінальним законодавством, у  разі  надання  недостовірної

інформації.
__________________

(дата)

           ________________________                                 _______________________________

              (П. І. Б. споживача)                                                     (особистий підпис)

Особовий рахунок №_________

Інформація про наявність пільг/субсидій Є Немає

Комерційна місячна пропозиція Постачальника

Комерційна сезонна пропозиція Постачальника

Увага! У разі зміни базової річної пропозиції на іншу комерційну пропозицію Постачальника або у разі зміни Постачальника Споживачем

Постачальник має право відмовити споживачу обрати базову річну пропозицію цього Постачальника в поточному році (з 01 травня по 30

квітня).

Умови базової пропозиції Постачальника складаються з обов'язкових умов, прямо передбачених Типовим договором постачання

природного газу побутовим споживачам, затвердженним НКРЕКП, та ціни, яка самостійно визначається Постачальником з урахуванням

обмежень, встановленних законодавством.

Умови базової пропозиції Постачальника доступні за такою адресою: tovmargaz.com.ua

Умови інших пропозицій Постачальника розміщуються на вебсайти Постачальника за такою адресою: tovmargaz.com.ua


