Domácnost

Kategorie:

Produktová řada - plyn

Firma/Maloodběratel

Produktová řada - elektřina

Energie pro Tebe a.s., s číslem licence na obchod s plynem 241734803 a elektřinou 141734799 a číslem registrace u OTE, a.s. (ID RÚT) 32845, IČ: 06499619, DIČ: CZ06499619, Korunní 2569/108,
Vinohrady, 101 00 Praha 10, spisová značka B 22880 vedená u Městského soudu v Praze, kterou zastupuje statutární ředitel André Michael Mašek

Příjmení

Jméno

Titul

Titul

Rodné číslo

Telefon

Obchodní jméno společnosti/právnická osoba

IČ

Zastopená:
Titul

Jméno

Příjmení

Funkce

Titul

Jméno

Příjmení

Funkce

Zmocněnec pro komunikaci:

DIČ

Telefon
E-mail

Adresa trvalého pobytu/Adresa sídla společnosti:

Ulice

Č.p.

PSČ

Obec

Č.o.

Jiná - vyplňte

Stejná jako adresa trvalého pobytu

Adresa pro zasílání korespondence:

Jméno a příjmení/Obchodní jméno společnosti
Ulice

Č.p.

Obec

Č.o.

PSČ

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek dodavatele poskytnout zákazníkovi sdružené služby dodávky plynu a/nebo elektřiny dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a závazek zákazníka za tyto služby uhradit dodavateli řádně a včas dohodnutou
platbu. Podmínky dodávky plynu a/nebo elektřiny a další vzájemná práva a povinnosti smluvních stran upravují všeobecné obchodní podmínky a ceník zemního plynu a/nebo ceník dodávky elektřiny dodavatele pro dané období pro produktovou
řadu, v případě elektřiny i distribuční sazbu sjednanou ve smlouvě. Pokud je v záhlaví zaškrtnuta jak smlouva o sdružených službách dodávky plynu, tak smlouva o sdružených dodávky elektřiny, pak je do této listiny zahrnuta a jejím podpisem
se současně uzavírá jak smlouva o sdružených službách dodávky plynu, tak smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny. Ujednání obsažená v této listině se uplatní pro obě tyto smlouvy, ledaže jejich povahy vyplývá, že se vztahují pouze
k jedné z nich. Uvedené smlouvy se uzavírají a posuzují samostatně, nejsou na sobě závislé a změna nebo zánik jedné z nich samy o sobě nezpůsobí změnu nebo zánik druhé.

Speciﬁkace odběrného místa - plyn

Ulice

Č.p.

Adresa OM. stejná jako tralý pobyt:

Obec

Č.o.

PSČ

EIC kód:

kWh/rok

Předpokládaná roční spotřeba:

Kód využití odběrného místa:
Speciﬁkace odběrného místa - elektřina

Ulice

Č.p.

Adresa OM. stejná jako tralý pobyt:
Způsob zapojení

Obec

Č.o.

PSČ

EAN:

1-fázové

3-fázové

Distribuční sazba:

Hodnota jističe před elektroměrem:

Předpokládaná roční spotřeba: VT

kWh/rok

NT

kWh/rok

A

Produkt: K distribuční sazbě je přiřazen odpovídající produkt dle ceníku dodávky elektřiny

Platební podmínky

Způsob odesílání faktur a předpisů záloh:

elektronicky na e-mail zákazníka

Způsob provádění plateb a přeplatků:

SIPO - spojivací číslo:

Bankovní převod

Číslo účtu zákazníka:
Frekvence placení záloh:

v papírové podobě běžnou poštou

Kód banky:
Měsíčně

Kvartálně

Pololetně

Ročně

Bankovní inkaso

Počáteční výše zálohy: Plyn

Kč

Počáteční výše zálohy: Elektřina

Kč

Doba trvání smlouvy
Zákazník požaduje produkt s garancí nejnižší ceny elektřiny nebo (a) plynu dle VPO.

Platnost smlouvy: na dobu neurčitou

3 roky

1 rok

5 let

Způsop ukončení stávajícího smluvního vztahu Zákazníka
Dosavadní dodavatel plynu:

Dosavadní dodavatel elektřiny:

pro Elektřinu

Požadovaný termín ukončení dodávky u soušasného dodavatele: pro Plyn

Zákazník bere na vědomí, že uzavřením této smlouvy (jejím podpisem) dochází ke změně dodavatele plynu a/nebo elektřiny. Zákazník svým podpisem stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s ceníkem dodavatele, aktuálními všeobecnými obchodními
podmínkami (dále jen 'VOP'), které jsou nedílnou součástí smlouvy. Zákazník - spotřebitel má právo na odstoupení od této Smlouvy bez udání důvodu, a to v případě, byla-li Smlouva uzavřena mimo obchodní prostory Dodavatele (zejména, ale nejen
prostřednictvím obchodního zástupce v místě bydliště Zákazníka), a to do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Zákazník je povinen odstoupení učinit v písemné formě a zaslat jej na adresu sídla Dodavatele. Formulář pro odstoupení od Smlouvy je k
dispozici na webových stránkách Dodavatele (www.energieprotebe.cz). Smluvní ujednání mezi Zákazníkem a Dodavatelem se řídí pro poskytování sdružených služeb dodávky elektřiny a zemního plynu VOP. Podpisem této Smlouvy Zákazník
stvrzuje, že se před sjednáním Smlouvy seznámil se zněním smluvních dokumentů zejména s VOP. Jedno vyhotovení každého z těchto dokumentů Zákazník obdržel spolu se Smlouvou. Smluvní strany sjednávají smluvní pokuty pro Zákazníka. Pokud
je porušujícím Zákazník ze segmentu Domácnost, je sjednán deaktivační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 10.000 Kč, pokud je zákazník ze segmentu Podnikatel je sjednán deaktivační poplatek 30.000,- Kč a ušlý zisk dle čl. IV. odst. 16 VOP za
porušení povinností uvedených v čl. IV. odst. 4 VOP a to za každé odběrné místo zvlášť. Dále je Zákazník v případě prodlení s plněním peněžitého závazku povinen hradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z jakékoli dlužné částky za každý den prodlení
dle čl. V. odst. 19 VOP. V případě prodlení zákazníka s plněním peněžitého závazku dle smlouvy je dodavatel oprávněn zvýšit cenu za dodávku komunity o 0,1% z dohodnuté ceny za dodávku komunity za každé jednotlivé prodlení zákazníka, přičemž
toto zvýšení bude účinné po celou dobu trvání smlouvy; toto zvýšení je možné provést i opakovaně (čl. V. odst. 20 VOP). Zákazníkovi mohou být účtovány další poplatky, jako jsou poplatky za upomínku, poplatek za odpojení a opětovné připojení,
náklady spojené s přerušením dodávky, náklady na marný výjezd, poplatek za vystavení mimořádné vyúčtovací faktury, a to za podmínek sjednaných ve VOP a ve výši uvedené v Ceníku poplatků, který je umístěn na webových stránkách
Dodavatele, a Zákazník se je zavazuje uhradit. V případě, že Dodavatel uhradí za Zákazníka jakýkoli poplatek či náklady (zejména ve formě dobropisu - bonusu) za účelem (pro zákazníka bezplatné) změny Dodavatele, a Smlouva bude z jakéhokoli
důvodu ukončena před uplynutím sjednané doby určité, je Zákazník povinen uhradit, resp. vrátit Dodavateli i veškeré takto vynaložené náklady, a to v poměrné výši dle poměru počtu měsíců skutečné a sjednané doby trvání Smlouvy (čl. I. odst. 8
VOP). Zákazník podpisem této Smlouvy prohlašuje, že Dodavateli poskytuje úplné, pravdivé a včasné informace. V opačném případě, či v případě opomenutí Zákazníka, jdou důsledky takového jednání k tíži Zákazníka. Pro Zákazníky ze segmentu
Podnikatel je výše smluvní pokuty pro výše deﬁnovaná porušení uvedená ve VOP nebo v Ceníku poplatků, který je k dispozici na webových stránkách Dodavatele (www.energieprotebe.cz).

V
Podpis zákazníka:

Ke smlouvě přiloženo

Dne

Za dodavatele: Energiepro Tebe a.s.
Ředitel společnosti:
André Michael Mašek

Poznámka:

dokladů

IDOZ:

Jméno a podpis OZ:

PLNÁ MOC
Kategorie:

Domácnost

Firma/Maloodběratel

Zákazník - zmocnitel
Titul

Jméno

.

Příjmení

Datum narození

.

C Z
IČ

Obchodní jméno společnosti

DIČ

Zastoupená/jednající
Titul

Jméno

Příjmení

Funkce

Zapsaná v obchodním rejstříku
oddíl

vedené=m - název soudu

vložka

Adresa trvalého pobytu / Adresa sídla společnosti
/
Č.p.

Ulice

Č.p.

Obec

PSČ

uděluje tímto plnou moc
zmocněnci
obchodní společnosti Energie pro Tebe a.s., s číslem licence na obchod s plynem 241734803 a elektřinou 141734799 a číslem
registrace u OTE, a.s. (ID RÚT) 32845, IČ: 06499619, DIČ: CZ06499619, Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, spisová
značka B 22880 vedená u Městského soudu v Praze, kterou zastupuje statutární ředitel André Michael Mašek. Ke všem jednáním
směřujícím k zajištění dodávek plynu a/nebo elektřiny společností Energie pro Tebe a.s. na základě uzavřené smlouvy se Energie
pro Tebe a.s., jakož i k vyžádání technických informací o odběrných místech a obchodních údajů (tj. délku smluvního vztahu s
aktuálním dodavatelem elektřiny a/nebo plynu) vedených na mou osobu, zejména pak aby mým jménem ukončila smluvní vztahy
s dosavadním dodavatelem plynu a/nebo elektřiny a uzavřela smlouvu o distribuci a případně smlouvu o připojení níže uvedených
odběrných míst s provozovatelem distribuční soustavy. Dále zmocněnce zmocňuji k činění dalších právních jednání vedených vůči
třetím osobám směřujícím ke zrušení jakýchkoliv smluv případně dodatků (zejm. odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy,
oznámení o záměru neprodloužit smluvní vztah, dohoda o trvání smluvního vztahu, odvolání plných mocí udělených jiným osobám
k jakýmkoliv jednáním týkajícím se odběrných míst vedených na mou osobu) a ke změně dodavatele zpět na zmocněnce. Jakož i ke
všem jednáním souvisejícím.

Plnou moc uděluje Zákazník pro

odběrné místo s EIC
odběrné místo s EAN

2 7 Z G
8 5 9 1 8 2 4 0 0

pro všehny odběrná místa Zákazníka

v

Dne

Podpis zmocnitele:

zmocnění přijímám
Podpis zmocněnce - Energie pro Tebe a.s.

