SMLOUVA

O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ZEMNÍHO PLYNU
(pro domácnost)

OBCHODNÍK

číslo smlouvy:

Czech Energy s.r.o.
/držitel licence na obchod s plynem č. 241432727/
Liberecká 2167/18, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 272 64 491, DIČ: CZ 27264491 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21453, www.czech-energy.cz,
tel. 483 713 162, 705 004 104, e-mail: plyn@plynici.cz, www.plynici.cz

ZÁKAZNÍK
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
Telefon/Fax:

e-mail:

Korenspondenční adresa:
Tato smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu se uzavírá na dobu určitou a to na dobu
s počátkem od data účinnosti smlouvy.

měsíců

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost nastane dnem zahájení skutečné dodávky
plynu. Zákazník se zavazuje ke dni zahájení věcného plnění smlouvy ukončit všechny stávající smlouvy na dodávku plynu do
odběrných míst specifikovaných v této Smlouvě pokud k tomu nezplnomocnil Czech Energy s.r.o. Zákazník se rovněž zavazuje, že po uzavření této smlouvy, až do zahájení jejího věcného plnění, nesjedná dodávku plynu do odběrných míst specifikovaných v této Smlouvě s jiným dodavatelem, než je Czech Energy s.r.o.
Dodávka plynu bude zahájena dnem, kdy bude ukončena dodávka předchozího dodavatele plynu, pokud již zákazník od někoho
odebíral. Výše záloh bude sdělena zákazníkovi po uzavření Smlouvy prostřednictvím rozpisu záloh dle předpokládaného odběru.
Obchodník má nárok na smluvní pokutu v případě předčasného ukončení smlouvy z důvodů způsobených na straně Zákazníka, zahrnující též případnou náhradu škody vzniklou Obchodníkovi neodebráním pro Zákazníka nasmlouvaného množství
plynu ve výší 5 000 Kč pro kategorii Domácnost (fyzická osoba, která odebírá zemní plyn k uspokojování své osobní spotřeby
související s bydlením) za každé odběrné místo.
Nedílnou součástí smlouvy jsou obchodní podmínky platné od 1. 2. 2015. Zákazník potvrzuje, že se s nimi před podpisem
smlouvy seznámil a jedno vyhotovení převzal.
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SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA
Více odběrných míst
Adresa a číslo odběrného místa (OM):
EIC kód: 27ZG
Předpokládaný roční odběr: (MWh/rok):
Zákazník prohlašuje, že je vlastníkem odběrných míst uvedených v této smlouvě nebo má souhlas jejich vlastníka k dodávce
zemního plynu do těchto odběrných míst.

CENOVÉ PODMÍNKY
Cena za sdružené služby dodávky zemního plynu je tvořena:
1. Cenou za odebraný plyn a ostatními službami dodávky, ve výši dle ceníku nebo cenového dodatku platného
v době uzavření smlouvy, jenž je její nedílnou součástí. Tato cena je garantována po celé období smlouvy, na které
byla uzavřena a dále se řídí ceníkem nebo cenovým dodatkem platným v době prodloužení smlouvy. Zákazník se
s tímto ceníkem nebo cenovým dodatkem před podpisem smlouvy seznámil a jeho znění převzal.
2. Cenou za distribuci, cenou za služby operátora trhu a příslušnými daněmi a poplatky v aktuální výši dle platných
obecně závazných právních předpisů.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Bankovní převod

Inkaso

SIPO

Platby převodem z účtu zákazníka musí být prováděny na účet Czech Energy s.r.o., uvedeném na rozpisu záloh/faktuře.

Číslo bankovního účtu zákazníka:
Spojovací číslo pro SIPO:
Uvedením inkasa jako způsobu platby uděluje zákazník souhlas dodavateli, aby inkasoval z uvedeného účtu měsíční zálohy
a konečné roční vyúčtování za dodaný plyn. Zároveň se zákazník zavazuje že u banky, která tento účet vede, zřídí povolení
inkasních plateb ve prospěch účtu Czech Energy s.r.o., č. ú. 2111225025/2700.

Frekvence záloh: měsíční

Navrhovaná výše zálohy:

Zákazník souhlasí se zasíláním faktur elektronickou cestou

ANO

NE

Předpokládaný termín účinnosti je od

V

dne

Zákazník

Za obchodníka
(Zplnomocněná osoba)

Podpis: ................................................................................

Podpis: ................................................................................
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