
Fix2016
Maloodběratelé, Domácnosti

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu (dále jen „Smlouva“)
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Zákazník

Jméno fyzické / právnické osoby                                                                                                                                                                                                                                                   Datum narození / IČ, DIČ

Osoba oprávněná jednat za Zákazníka         Společnost je zapsána v OR vedeném u KS / v jiné evidenci 

Adresa trvalého bydliště / Sídlo firmy                                                                                     

Adresa pro doručování korespondence / Adresa je shodná s Adresou trvalého bydliště / Sídlem firmy

Adresa odběrného místa / Adresa je shodná s Adresou trvalého bydliště / Sídlem firmy

Telefon                                                             Mobil                                                                E-mail

I. Předmět a obsah Smlouvy
Závazek Dodavatele dodávat Zákazníkovi plyn pro jeho vlastní spotřebu v maximální úrovni (pásmu) odběru do 630 MWh/rok a zajistit na vlastní jméno, na vlastní účet 
a v potřebném rozsahu distribuci plynu a závazek Zákazníka odebírat plyn s omezením do max. úrovně odběru a zaplatit za dodávku plynu Dodavateli dohodnutou cenu 
a regulovanou cenu za distribuci plynu a související služby, dle aktuálně platného cenového rozhodnutí ERÚ, a to vše za podmínek dále uvedených. 

Změna dodavatele                      Nové odběrné místo                   Změna dodavatele s přepisem zákazníka

II. Doba platnosti a účinnosti smlouvy
Předpokládané datum zahájení dodávky za předpokladu, že se podaří ukončit smluvní vztah s předchozím dodavatelem 
a proběhne úspěšně proces změny dodavatele. (Prosíme, toto pole nevyplňujte, doplní ho za Vás Dodavatel.)

Tato Smlouva je platná ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinná zahájením dodávky. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2016, a to s možností jejího
automatického prodloužení o 1 rok, a to i opakovaně. K prodloužení Smlouvy nedojde, pokud jedna ze smluvních stran zašle nejpozději 90 dní před koncem sjednané doby
trvání Smlouvy písemné sdělení druhé smluvní straně, že trvá na ukončení Smlouvy uplynutím sjednané doby.
Zákazník, je-li spotřebitelem, a Zákazník - fyzická podnikající osoba je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce v případě, že Smlouva byla 
uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání Dodavatele, a to ve lhůtě do 5 dnů před zahájením dodávky.

III. Produkt, ceník, zálohy a platební podmínky
Pro období do 31. 12. 2016 se sjednává produkt Fix2016 a cena za dodávku plynu je stanovena Ceníkem Fix2016 ZÁŘÍ dodávky plynu E.ON Energie, a.s. pro maloodběratele 
a domácnosti s měřením typu C1 (ročně fakturovaní zákazníci), přiloženým ke Smlouvě, který je pro tuto dobu neměnný. Pro následující období se sjednává produkt Trend
plyn a cena za dodávku plynu bude stanovena Ceníkem ZIMA prodejních cen dodávky zemního plynu v produktu Trend plyn pro maloodběratele a domácnosti s měřením
typu C1 (ročně fakturovaní zákazníci), platným v období dodávky. 

Způsob úhrady faktur                            přímým inkasem z účtu                  příkazem k úhradě

                                                                                                                                                                                                       Číslo účtu / kód banky

Způsob úhrady záloh                             shodně s fakturou                          SIPO

                                                                                                                                                                                                       SIPO - spojovací číslo

Zálohové období (cyklus záloh)            měsíční                                            čtvrtletní

                                                                                                                                                                                                       Výše zálohy do nejbližšího zúčtování

Způsob zasílání faktur                          listinná podoba                              elektronická faktura (PDF formát)

                                                                                                                                                                                                       E-mail pro zasílání elektronické faktury

IV. Odběrné místo
Přiřazení TDD (Typový diagram dodávky)

Využití odběru provozovna            výrobní prostory    kancelář                 prodejna                byt                          rodinný dům

rekreační objekt    jiné:                                                                                                        Roční spotřeba [m3]

Časovost (dodávky) pracovní dny          nepracovní dny      Charakter odběru          vaření                     vytápění                 ohřev vody

Plynoměr v nepřítomnosti Zákazníka                   přístupný               nepřístupný
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Údaje o smluvních vztazích Zákazníka s původním dodavatelem

Původní dodavatel plynu                                                                                                          Produktová řada

Smlouva s původním dodavatelem plynu                    uzavřená na dobu určitou do

                                                                                       uzavřená na dobu určitou do                                                  s prolongací, výpovědní lhůta

                                                                                       uzavřená na dobu neurčitou, výpovědní lhůta

2  0 1

Dodavatel
E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 26078201, DIČ: CZ26078201, Společnost je zapsána v OR vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 1390, Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-17501231/0100, zastoupený na základě plné moci společností E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ: 25733591, DIČ: CZ25733591, Společnost je zapsána v OR vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066. Kontrolním orgánem, který
je oprávněn v zákonem stanovených případech rozhodovat spory mezi Zákazníkem a Dodavatelem a přijímat stížnosti Zákazníka je Energetický regulační úřad. 
Stížnosti vyřizuje Dodavatel v souladu s OP a právním řádem ČR.
Korespondenční adresa: E.ON Energie, a.s., Produkt Fix2016, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Prodejní kanál

Eduard Novák

Jižní 55, Praha 5, 150 55

724 123 456 eda.novak@tiscali.cz

10.10.1970

3 měsíce

RWE standardní produkt

123456789/0800

2700 KČ

eda.novak@tiscali.cz

„Změna dodavatele“ zaškrtnout v případě, že se jedná pouze o změnu dodavatele 
v uvedeném odběrném místě. „Nové odběrné místo“ zaškrtnout v případě, že se jedná 
o zcela nové odběrné místo. „Změna dodavatele s přepisem zákazníka“ zaškrtnout 
v případě, že se jedná o změnu dodavatele a zároveň o změnu zákazníka na stejném
odběrném místě.
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Poznámky

Identifikační kód obchodního zástupce                                                                                           Číslo Tesco Clubcard (v případě Zákazníka kategorie Domácnost)

Ostatní poznámky

6  3  4  0  0  9  5  6

V. Podmínky sdružených služeb dodávky plynu
Smlouva se dále řídí Obchodními podmínkami dodávky zemního plynu pro domácnosti a maloodběratele v platném a účinném znění (dále jen „OP“) a příslušným Ceníkem.
OP a Ceník v platném a účinném znění v době uzavření Smlouvy jsou přiloženy ke Smlouvě.
Dodavatel má právo vždy k prvnímu dni období, na které se tato Smlouva prodlužuje, cenu za dodávku plynu v Ceníku jednostranně měnit z důvodů změny cen na velkoob-
chodním trhu s energiemi, změny devizového kurzu, změny cen nakupovaných služeb, legislativních změn a změny rozsahu služeb poskytovaných zákazníkům. Dodavatel
má právo OP jednostranně kdykoli měnit z důvodů změn legislativy, změn podmínek na trhu s energiemi, nutnosti ošetření rizik smluvního vztahu, inovace poskytovaných
služeb či za účelem optimalizace právních vztahů se Zákazníkem. Změna Ceníku nebo OP bude Zákazníkovi oznámena zveřejněním na internetových stránkách Dodavatele.
V případě, že Zákazník neplní platební povinnosti dle Smlouvy a OP, má Dodavatel právo zaslat mu písemnou upomínku za každé nesplnění platební povinnosti. V případě,
že Dodavatel prokazatelně zašle Zákazníkovi písemnou upomínku, má Dodavatel právo vyúčtovat Zákazníkovi smluvní pokutu 200 Kč a Zákazník se zavazuje ji uhradit.
V případě, že Zákazník uzavře Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu nebo Smlouvu o dodávce plynu s jiným dodavatelem plynu a dodávka plynu dle smlouvy s tímto
dodavatelem má být zahájena v době, kdy je Zákazník vázán platnou Smlouvou se stávajícím Dodavatelem, jedná se ze strany Zákazníka o porušení Smlouvy a Dodavatel je
oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč, jedná-li se o zákazníka typu domácnost a ve výši 10 000 Kč, jedná-li se o zákazníka typu Maloodběratel a Zákazník
se zavazuje ji uhradit.
V důsledku nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) se OP, přiložené ke Smlouvě, mění takto: v článku 1 odst. 1.2 se vypouští druhá a čtvrtá věta; v článku 4
se vypouští odst. 4.4, odst. 4.16 a odst. 4.18; v článku 6 se vypouští odst. 6.10; článek 7 se včetně nadpisu vypouští; v článku 8 odst. 8.5 se nahrazuje text „E.ON IT Czech republic
s.r.o.“ textem „E.ON Business Services Czech Republic, s.r.o“; v článku 8 odst. 8.5 se část textu ustanovení písmene a) následující za slovy „vůči Dodavateli“ mění tak, že nově
zní: „osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako Dodavatel ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích (dále jen „propojené osoby“), nebo dalšími
subjekty, které Dodavatel realizací těchto marketingových subjektů pověří. Vypuštěním vyjmenovaných ustanovení OP není dotčeno číslování ostatních ustanovení.    
Byla-li tato Smlouva uzavřena výhradně za použití prostředků komunikace na dálku, má Zákazník, je-li spotřebitelem ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., právo odstoupit od Smlouvy
ve lhůtě do 14 dnů ode dne zahájení dodávky. 
Vzorový formulář odstoupení je k dispozici na internetových stránkách Dodavatele.  
Zákazník výslovně žádá o zahájení dodávky dle této Smlouvy ještě před uplynutím příslušné lhůty pro odstoupení a je si vědom, že odstoupí-li v příslušných lhůtách od této
Smlouvy, uhradí Dodavateli cenu stanovenou Smlouvou do doby odstoupení od Smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby zahájení dodávky nastalo k předpokládanému datu zahájení dodávky. O skutečném datu zahájení dodávky bude Zákazník
Dodavatelem informován do dvou měsíců od zahájení dodávky. Nedojde-li k zahájení dodávky do 4 měsíců od předpokládaného data zahájení dodávky z důvodů, které nelze
přičítat Dodavateli, Smlouva zaniká uplynutím této doby.

VI. Závěrečná ustanovení
Zákazník podpisem této Smlouvy uděluje souhlas, aby Dodavatel uzavřel s příslušným provozovatelem distribuční soustavy Smlouvu o distribuci plynu do výše uvedeného 
odběrného místa a souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném v čl. 8 OP.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
Bude-li obsah Smlouvy měněn či doplňován formou písemného dodatku, sjednává se pro dodatky listinná forma. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu lze uzavřít pouze 
v listinné podobě jejím bezvýhradným přijetím bez jakýchkoli změn či dodatků; vylučuje se též přijetí této nabídky tím, že se Zákazník podle ní zachová (např. uhradí platbu).
Zákazník prohlašuje, že se s obsahem a významem Smlouvy, OP a Ceníku seznámil v dostatečném předstihu, rozumí jeho obsahu a vyjadřuje s těmito dokumenty souhlas,
který stvrzuje svým podpisem níže.

VII. Plná moc
Zákazník

Kód EIC (zbývající znaky naleznete na Vaší faktuře za plyn)

Jméno fyzické / právnické osoby                                                                                                                                                                                                                                                   Datum narození / IČ, DIČ

Společnost je zapsána v OR vedeném u KS / v jiné evidenci                                                Osoba oprávněná jednat za Zákazníka         Funkce

Adresa trvalého bydliště / Sídlo firmy                                                                                     

uděluje tímto plnou moc společnosti E.ON Energie, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 26078201 k zastupování a veškerým právním úkonům 
souvisejícím s procesem změny dodavatele plynu do výše uvedeného odběrného místa, zejména k:
- ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem plynu, jehož předmětem je dodávka plynu, a to včetně případného zpětvzetí těchto právních úkonů za účelem 

řádného průběhu procesu změny dodavatele, popřípadě ukončení smluvního vztahu s příslušným provozovatelem distribuční soustavy, jehož předmětem je distribuce plynu,
- odvolání plných mocí vystavených Zákazníkem stávajícímu dodavateli v souvislosti s uzavřením smlouvy jejíž předmětem je dodávka plynu,
- uzavření s  příslušným provozovatelem distribuční soustavy Smlouvy o připojení zařízení Zákazníka pro distribuci a odběr plynu umístěného v uvedeném odběrném místě, 
- vyžádání a převzetí od stávajícího Dodavatele kopie Smluv o dodávce plynu nebo Smluv o sdružených službách dodávky plynu uzavřených mezi stávajícím Dodavatelem 

a Zákazníkem,
- vyžádání a převzetí od stávajícího Dodavatele nejbližší možná data ukončení smluvních vztahů mezi stávajícím Dodavatelem a Zákazníkem,
- zastupování Zákazníka při registraci u společnosti OTE, a.s., IČ: 26463318, Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8.
Dodavatel je výslovně oprávněn dle této plné moci udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za Zákazníka.

v , oddíl      , vložka  

Podpis Podpis

Za E.ON Energie, a.s.                                                                             Za Zákazníka

 V Českých Budějovicích                                                    Dne                                                         V                                                                                      Dne

Ing. Radek Fišer, Vedoucí Prodeje energie domácnostem a podnikatelům                         Osoba oprávněná k podpisu
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Praze 15.2.2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 0

Eduard Novák 10.10.1970

Jižní 55, Praha 5, 150 55

Novák

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0




