Smlouva o sdružených službách dodávky plynu
Číslo smlouvy

DODAVATEL / OBCHODNÍK
Enbezo s.r.o.
Tyršova 799, 768 24 Hulín

IČ: 059 97 232
DIČ: CZ05997232

Číslo licence elektřina: 141734325
Číslo licence plyn:
241734524

Zákaznická linka: 577 700 708
e-mail: kontakt@enbezo.cz

ZÁKAZNÍK
Jméno:
Firma:
IČ:
Zastoupená

Příjmení:
DIČ:

Datum narození:
Datová schránka:

CZ
Příjmení:

Jméno:

TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SÍDLO FIRMY
Č.p.

Ulice:
Obec
Telefon:

Č.o.
PSČ:

E-mail:

KORESPONDENČNÍ ADRESA (adresa pro zasílání korespondence je stejná jako trvalé bydliště / sídlo firmy

)

Pokud je jiná než trvalé bydliště / sídlo firmy – vyplňte
Jméno a příjmení:
Ulice:
Obec

Č.p.

Č.o.
PSČ:

PLATEBNÍ ÚDAJE
Způsob doručení vyúčtování:

pošta

e-mail

Způsob provádění plateb a přeplatků:
Faktury:
Zálohy:

Platba převodem
Platba převodem

Číslo účtu:

Bankovní inkaso
Bankovní inkaso

Spojovací číslo SIPO
(pouze pro úhrady záloh)

SIPO

Kód banky:

-

SMLUVNÍ ÚDAJE
Produktová řada:
Platnost smlouvy:

na dobu neurčitou

na 2 roky

na 3 roky

na 5 let

PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je závazek Obchodníka poskytnout Zákazníkovi sdružené služby dodávky elektřiny a zemního plynu a to v souladu s platnými
právními předpisy ČR a Všeobecnými obchodními podmínkami Obchodníka, které jsou nedílnou součástí Smlouvy a závazek Zákazníka odebrat
Obchodníkem do odběrného místa dodanou elektřinu a zemní plyn a uhradit Obchodníkovi řádně a včas dohodnutou platbu za dodávku elektřiny,
zemního plynu a Distribuční služby v souladu se Smlouvou.
SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (plyn)
Odběrné místo EIC:
Četnost záloh
Současný dodavatel:

Odhad spotřeby (MWh):
měsíčně

čtvrtletně

ročně

Výše zálohy:
Smlouva se současným dodavatelem na:
doba neurčitá

Určitá do data

ADRESA OM je shodná s:
trvalé bydliště / sídlo firmy
korespondenční adresa
Pokud je jiná než trvalé bydliště / sídlo firmy, nebo korespondenční – vyplňte
Ulice
Obec:
Poznámka ke smlouvě:

Č.p.

Č.o.
PSČ:

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu
Číslo smlouvy

Platnost a účinnost smlouvy a ostatní ujednání
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Zákazníkem a nabývá účinnosti dnem zahájení dodávky elektřiny nebo zemního plynu Obchodníkem.
Podpisem této Smlouvy Zákazník stvrzuje, že se seznámil se zněním smluvních dokumentů, zejména se VOP, ceníkem obchodníka, že Smlouvu
nepovažuje za příčící se dobrým mravům, a že ji uzavřel jako projev své vážné a svobodné vůle.
Zákazník je povinen poskytnout Obchodníkovi veškerou součinnost nezbytnou k zahájení dodávky na základě uzavřené Smlouvy, zejména nečinit
žádná právní ani jiná jednání bránící Obchodníkovi v plnění takového jejího závazku/vč. provedení změny dodavatele/, vyjma těch, k nímž je
oprávněn podle zákona. Zákazník je povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši částky odpovídající součinu počtu měsíců trvání smluvního
vztahu, a to za každý kalendářní měsíc i jeho část následující po dni ukončení dodávky elektřiny nebo zemního plynu od Dodavatele do konce doby
trvání smlouvy a částky 400 Kč. V případě Zákazníka zařazeného do pásma ročního odběru nad 15 MWh se částka smluvní pokuty uvedené v
předchozí větě zvyšuje na 800 Kč
V případě, že Zákazník neuhradí jakýkoliv svůj závazek vůči Dodavateli včas a Dodavatel z tohoto důvodu vystaví a zašle Zákazníkovi upomínku,
zavazuje se Zákazník uhradit za vystavení každé upomínky, a to i opakovaně, částku ve výši 100 Kč.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí dnem uplynutí sjednané doby trvání smlouvy ode dne zahájení dodávky elektřiny, zemního plynu na
odběrném místě Zákazníka. Trvání smlouvy se automaticky prodlužuje dle VOP. Zákazník uděluje Dodavateli souhlas se shromažďováním a
zpracováním svých osobních údajů dle příslušných právních předpisů. Byla-li Smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo prostory obvyklé
k podnikání Dodavatele, může Zákazník kategorie Domácnost od Smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od jejího
uzavření, a to zasláním na adresu Dodavatele.

Plná moc:
Zákazník tímto uděluje Dodavateli plnou moc ke všem úkonům souvisejícím se změnou dodavatele plynu a to k:
−
ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem plynu pro výše uvedené odběrné místo
−
zastupování zákazníka při všech jednáních se stávajícím dodavatelem plynu. Dodavatel je mimo jiné oprávněn vyžádat si od stávajícího
dodavatele plynu jakékoliv informace o smluvním vztahu pro výše uvedené odběrné místo.
−
uzavření smlouvy o připojení výše uvedeného odběrného místa s provozovatelem distribučních sítí.
−
uzavření smlouvy o distribuci plynu s provozovatelem distribučních sítí.
−
zastupování zákazníka při registraci u Operátora trhu s plynem.
Zákazník podpisem potvrzuje, že se seznámil s ceníkem Dodavatele a obchodními podmínkami dodávky plynu, které jsou nedílnou částí smlouvy.

V

dne:

Zákazník

Dodavatel

Jméno a příjmení (funkce u firem):

zástupce Enbezo s.r.o.

