SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY
uzavřená mezi
Dodavatelem:
CORASTA s.r.o
Sídlo: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10 ‐ Malešice,
IČ: 290 01 871, DIČ: CZ29001871
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159109.
Licence pro obchod s elektřinou č.: 141012571, EAN RÚT: 8591824406908, ID RÚT: 4069
a
domácnost
Odběratelem:
Číslo zákazníka:
Jméno, Příjmení, titul/Firma: Jan Novák
IČ:
DIČ:
Datum narození: 1.11.1911
Ulice: Novákova 1
Město: Novákov
PSČ:
Oprávněný zástupce:
Číslo bankovního účtu: 1111111/1111
Spojovací číslo SIPO: 11111111
Telefon:
Mobil: 111 111 111
E‐mail: test@test.cz
v souladu se zákonem číslo 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.
Předmětem smlouvy je závazek Dodavatele dodávat do odběrného místa Odběratele sjednané množství silové elektřiny
včetně převzetí odpovědnosti za odchylku se zajištěním odpovídajících služeb. Odběratel se zavazuje hradit dodavateli
řádně a včas dohodnutou platbu za dodávku a distribuci elektřiny.
Adresa pro zasílání faktur a veškeré korespondence:
Ulice: Novákova 1
Město: Novákov
Odběrné místo Odběratele (EAN):
Ulice: Novákova 1
Město: Novákov

Patro:

Číslo bytu:

Patro:

Číslo bytu:

PSČ: 222 22

859182400 111111111

PSČ: 222 22

Charakter odběrného místa:
Roční spotřeba VT: 1,500
MWh NT: 2,500
Výrobní číslo elektroměru:
Napěťová hladina v odběrném místě: nízké napětí (NN)
Distribuční společnost:
D02d
Sjednaná distribuční sazba:
Nově požadovaná distribuční sazba: D02d
Hodnota hlavního jističe před elektroměrem: 25
Připojení: třífázové
Číslo Smlouvy o připojení s distribuční společností:
Podmínky smlouvy:
Dodavatelem (obchodníkem) ke dni podpisu této smlouvy je: Pražská energetika, a.s.
Výpověď podepsaná zákazníkem bude předána na adresu tohoto Obchodníka s datem požadovaného ukončení dodávky
elektřiny s tímto dodavatelem (obchodníkem) ke dni:
Žádost o připojení odběrného místa k distribuční soustavě (DS) byla podepsána zákazníkem a předána příslušnému
provozovateli DS.
Termín zahájení dodávky:
Dodavatel je oprávněn tento termín změnit, vyžadují‐li to okolnosti při
změně dodavatele.
Dodavatel zahájí dodávku elektřiny do odběrného místa po připojení k distribuční soustavě a uzavření smlouvy o připojení
k distribuční soustavě.
Smlouva se uzavírá dle platných Obchodních podmínek dodavatele do: Doba neurčitá
Pro dodávku elektřiny platí obecně závazné právní předpisy a Obchodní podmínky Dodavatele, které jsou součástí této
smlouvy. Pro distribuci elektřiny platí Pravidla provozování distribuční soustavy (DS) místně příslušného provozovatele DS.
Sjednaná cena elektřiny:
Ceny (bez DPH), jsou uvedeny v platném Ceníku Dodavatele, který je součástí této Smlouvy. Ceny za elektřiny budou
účtovány dle sjednané distribuční sazby. Ceny za regulované platby se vždy řídí platným Cenovým rozhodnutím
Energetického regulačního úřadu. Při změně Ceníku je Dodavatel povinen řídit se svými Obchodními podmínkami a platnou
legislativou.
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Ceník:
Akční ceník:

TAURUS 2015

Platnost akčního ceníku: Rok 2015

Forma úhrady záloh a vyúčtování:
Úhrada přeplatků: Bankovní převod
Úhrada záloh: SIPO
Bankovní
převod
Úhrada konečného vyúčtování:
Při formě úhrady SIPO je třeba uvést spojové číslo SIPO.
Při formě úhrady bankovním převodem je třeba uvést číslo bankovního účtu a kód banky.
Navrhovaná výše měsíční zálohy (včetně DPH): 1500
Skutečnou výši zálohy stanoví Dodavatel před zahájením
dodávky podle roční spotřeby, distribuční sazby, hodnoty hlavního jističe a této navrhované výše zálohy.
Zálohové období: měsíční
Administrativní poplatek:
Dodavatel potvrzuje, že přijal zálohu na administrativní poplatek ve výši 0
(vč. DPH), která plně kryje výši
tohoto poplatku za zprostředkování a změnu dodavatele. Daňový doklad zašle Dodavatel písemně do 30‐ti dnů od data
podpisu této Smlouvy.
Plná moc:
Níže podepsaný Zákazník ‐ Odběratel elektřiny (dále jen Zmocnitel) uděluje novému Dodavateli (viz. Dodavatel výše),
společnosti CORASTA s.r.o. Plnou moc, aby ukončil Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo Smlouvy o
dodávce elektřiny s jeho stávajícím dodavatelem elektřiny, aby ukončil Smlouvu o distribuci elektřiny s příslušným
provozovatelem distribuční soustavy a aby uzavřel Smlouvu o připojení k distribuční soustavě s příslušným provozovatelem
distribuční soustavy pro výše uvedené odběrné místo a dále pro případ, že tato podepsaná Výpověď nebude z jakéhokoliv
důvodu ze strany stávajícího dodavatele akceptována, ke všem dalším právním úkonům souvisejícím se zajištěním změny
dodavatele elektřiny v odběrném místě Zmocnitele.
Dodavatel prohlašuje, že tuto Plnou moc přijímá.
Prohlášení odběratele:
A) Odběratel ‐ Zákazník prohlašuje, že všechny údaje, uvedené v této Smlouvě, jsou správné, je oprávněným zákazníkem a
že odběrné místo je schopné bezpečného provozu, vyhovuje bezpečnostním a protipožárním předpisům a že nedošlo ke
změně technického stavu. Odběratel poskytuje Dodavateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely
dodávky elektřiny dle této Smlouvy. Odběratel prohlašuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami Dodavatele.
B) Odběratel ‐ Zákazník výslovně bere na vědomí, že účinnost Smlouvy nastává až dnem, kdy mu Dodavatel zašle písemné
potvrzení, že obdržel Smlouvu podepsanou oběma stranami. Dodavatel se zavazuje zaslat Odběrateli – Zákazníkovi
písemné potvrzení nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení Smlouvy podepsané oběma stranami.
Zprostředkovatel:
Jméno zprostředkovatele: xxx xxx
Dodavatelem a Zprostředkovatelem.
Číslo zprostředkovatele: 102

, podle Smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi

Poznámky:

Datum podpisu:

……………………………………………….
Zprostředkovatel
(razítko/podpis)

…………………………………………………
Zákazník – Odběratel
(razítko/podpis)
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……………………………………………..
Dodavatel

