
Subrogazioa hornidura-kontratu honetan, nire gain kontratuko eskubide eta betebehar guztiak hartuz, iragandakoak 
zein etorkizunekoak, zeinen berri eman zaidan.

Hornidura-kontratu honen eskualdatzea, eskualdatzea gauzatzen den unetik kontratutik eratorritako eskubide eta 
betebeharrak nire gain hartuz, zeinen berri eman zaidan.

Marka ezazu aldaketa egiteko hautatzen duzun modalitatea X batez:

Helbide osoa:

TITULARTASUNA 
ALDATZEKO 
ESKAERA

ELEKTRIZITATE/GAS KONTRATUAREN TITULARTASUNA ALDATZEKO ESKAERA

Indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera, eta horniduraren benetako erabiltzailea naizenez,
nire izenera titulartasunaren aldaketa eskatzen dut, gas/elektrizitate horniduraren hurrengo kontraturako:

HORNIKUNTZA DATUAK

Erreferentzia: 

EGUNGO TITULARRAREN DATUAK  Bete, titular berriak bidezko titulua aurkezten ez badu

Sozietatearen izena / Izen-abizenak: 

IFZ / NAN: 

Oraingo titularraren ordezkaria (bete behar da aldaketa ordezkari batek egiten badu)

Izen-abizenak: 

IFZ / NAN:

TITULAR BERRIAREN DATUAK

Sozietatearen izena / Izen-abizenak: 

IFZ / NAN: 

Helbide fiskala: 

Posta elektronikoa: 

Telefonoa: 

Titular berriaren ordezkaria (bete behar da aldaketa ordezkari batek egiten badu) 

Izen-abizenak: 

IFZ / NAN: 

Curenergía Comercializador de Último Recurso, S.A.U.– Euskadi Plaza 5, 48009 Bilbo, Bizkaia, Bizkaiko Merkataritza Erregistroan inskribatua, 5015 liburukian, 19. folioan, BI-53822 orrian, 1. inskripzioa. IFK A-95554630

renkoEn, 20 an



IBAN                    

Curenergía Comercializador de Último Recurso, S.A.U.– Euskadi Plaza 5, 48009 Bilbo, Bizkaia, Bizkaiko Merkataritza Erregistroan inskribatua, 5015 liburukian, 19. folioan, BI-53822 orrian, 1. inskripzioa. IFK A-95554630

TITULAR BERRIAREN BANKUKO DATUAK

Helbideratzeko kontuaren zenbakia:

Izen-abizenak:

Kontuaren titularraren IFK / NAN: 

Posta helbidea:

Posta elektronikoa:

Entitatea Sukurtsala KD Kontu-zenbakia

 Fakturazio elektronikoa aktibatu nahi dut.

Zure fakturak Curenergía-ren webgunearen bitartez deskargatu ahal izango dituzu, www.curenergia.es, edo gure app-aren 
bitartez, behin faktura jaulki izanaren abisua jasota adierazitako posta elektronikoko helbidean. Horrez gain, webgunearen Nire 
Bezero Gunea atalean sar zaitezke guk emandako erabiltzailearen gakoarekin eta pasahitzarekin; bertan, zure energia 
kontratuen kudeaketa sinplifikatzeko funtzionaltasun ugari aurkituko dituzu. Halaber, arretarako edozein kanalaren bitartez 
fakturaren paper-kopia jasotzea eska dezakezu.

DATUEN BABESARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA

CURENERGÍA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U.-k zure datuak tratatuko ditu, zure kontratua kudatzeko nahiz bere 
eta hirugarrenen produktu eta ekintzen gainean zu jakinarazteko helburuekin.

CURENERGÍA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO-ren arretarako edozein kanaletan zure informazioa atzitzea eska 
dezakezu, baita beste eskubide batzuk baliatu ere. Informazio gehiago duzu  www.curenergia.es webgunean.

Bere bezeroen profilari egokitutako produktuei buruzko merkataritza-komunikazioak burutzen ditu CURENERGÍA 
COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO-k.

Zuretzat interesgarri izan daitezkeen Iberdrolaren edo hirugarrenen produktuei buruzko merkataritza-komunikazioak jaso nahi al 
dituzu, kontratua amaitu bada ere?   Bai            Ez 

Zure merkataritza-profila eraikitzea nahi al duzu, hirugarrenen informazioa erabilita ere, zure interesei egokitutako 
jakinarazpenak pertsonalizatzeko, eta honela abantailak jasotzeko?   Bai            Ez

Inprimaki hau behar bezala bete, eskatzen den dokumentazioa erantsi eta bidali helbide elektroniko honetara: 
documentaclientes@tucurenergia.es 

Titular berriaren edo ordezkariaren Egungo titularraren edo ordezkariaren sinadura
(bidezko titulua aurkezten ez bada)

TITULARTASUNA 
ALDATZEKO 
ESKAERA
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