
SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU 

(Dále jen Smlouva) a odběru zemního plynu uzavřené v souladu se zákonem 458/2000 SB., o podnikání a výkonu státní správy v 
energetickém odvětví a o změně některých zákonů, v platném změní (dálé jen energetický zákon) a se zákonem č. 513/1991 SB., 
obchodní zákoník, v platném znění (dále jen obchodní zákoník). 

DODAVATELEM: 
QUANTUM, a.s. Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov, IČ: 25307762 DIČ: CZ25307762 

Číslo smlouvy: 

a 
ZÁKAZNÍKEM 

Neurčitá Určitá Datum: 

Titul: 

Obchodní 
firma: 

Jméno:  Příjmení: Datum narození: 

Zastoupená: IČ: DIČ: 

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ/SÍDLO SPOLEČNOSTI: 

Ulice: 

Obec: 

Číslo popisné: Číslo orientační: 

PSČ: 

KONTAKTNÍ INFORMACE:      

Email: 

KORESPONDENČNÍ ADRESA (vyplněno, pouze je-li odlišná od adresy sídla společnosti nebo trvalého bydliště): 

Ulice: 

Obec: 

Číslo popisné: Číslo orientační: 

PSČ: 

PLATEBNÍ PODMÍNKY, SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA: 

Kategorie: domácnost        maloodběratel    Platba zálohy: měsíční čtvrtletní Zálohy: flexibilní fixní    Výše zálohy:

Způsob plateb: 

Číslo účtu 
zákazníka: 

SIPO bankovní převod inkaso složenka SIPO spojové číslo: 

Časovost odběru: pracovní den So, Ne 

EIC kód: 
Charakteristika 
odběru: 

A B C D 

Roční plánovaná 
spotřeba OM: 

Název odběr. 

MWh      Distribuční území:  
A: vaření B: ohřev C: vytápění D: technologie 

místa: 
Ulice:   Číslo popisné / orientační:  

Obec: PSČ: 

Předchozí 
dodavatel: Doba: neurčitá určitá Do data: 

Sjednaný produkt: Termín dodávky od:   

V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. zákazník souhlasí, že obchodník bude v nezbytném rozsahu zpracovávat osobní údaje zákazníka uvedené ve smlouvě. 
Platnost a účinnost smlouvy, zvláštní ujednání 
Platnost smlouvy je dána dnem podpisu druhé ze smluvních stran. Účinnost nastává dnem zahájení dodávky plynu. Výpovědní lhůta je uvedena v obchodních podmínkách. 
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, 
- uzavření smlouvy o připojení výše uvedeného odběrného místa s provozovatelem distribuční síti, 
- uzavření smlouvy o distribuci plynu s provozovatelem distribuční sítě, 
- 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 součásti Smlouvy. Smlouva může být změněna pouze písemnou 
formou. Osoby uzavírající Smlouvu tímto prohlašují, že jsou oprávněny k platnému uzavření Smlouvy. 

Datum: 

Podpis 
zákazníka: 

Místo podpisu: 

Podpis 
dodavatele: 

QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov, www.quantumas.cz, www.qplyn.cz, email: plyn@quantumas.cz, zákaznická linka 517 343 672, IČ: 25307762, DIČ: CZ25307762, společnost je 
vedena v: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2074, číslo licence pro obchod s plynem:240 404 128, licence pro distribuci 220 303 81 skupina 22, číslo registrace OTE (ID RÚT) 4394 

Telefon: 

Lístek s poznámkou
Nevyplňujte, číslo smlouvy doplní dodavatel plynu.

Lístek s poznámkou
Doplňte název Vašeho současného dodavatele plynu a zda s ním máte uzavřenu smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou.

Lístek s poznámkou
Vyberte dobu, na kterou chcete smlouvu sjednat.

Sfinance.cz
Lístek s poznámkou
Vyplňte prosím zákazníka, na kterého je odběrné místo psané.

Lístek s poznámkou
Vyplňte prosím adresu trvalého bydliště zákazníka.

Lístek s poznámkou
Poskytnutí kontaktních údajů umožní kvalitnější komunikaci. Uveďte vždy alespoň jeden kontakt.

Lístek s poznámkou
Uveďte Vaši korespondenční adresu pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště.

Lístek s poznámkou
Doplňte periodicitu a výši zálohy v korunách. Doporučujeme pro výši zálohy vycházet z posledního vyúčtování. Výši záloh je možné změnit - dle skutečné spotřeby.

Lístek s poznámkou
Jednoznačná identifikace místa spotřeby. Najdete na faktuře nebo smlouvě o přípojení (16-ti místný kód).

Lístek s poznámkou
Doplňte předpokládanou výši Vašeho ročního odběru zemního plynu. Pokud nehodláte výrazným způsobem změnit charakter odběru, opište hodnotu ze své faktury od stávajícího dodavatele plynu za poslední rok. Údaj naleznete v podrobném rozpisu vyúčtování.

Lístek s poznámkou
Uveďte adresu odběrného místa, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště zákazníka.

Lístek s poznámkou
Nezapomeňte smlouvu ve dvou vyhotoveních podepsat.

Lístek s poznámkou
Termín zahájení dodávky prosím nevyplňujte.

Lístek s poznámkou
Vyplňte časovost odběru, ve kterých dnech chcete plyn odebírat.

Lístek s poznámkou
Vyberte způsob, který Vám nejvíce vyhovuje.

Lístek s poznámkou
Zaškrtněte odpovídající údaj, případně kombinaci.
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