číslo smlouvy

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny
e-TARIF a SMART

dodavatel

Fosfa a. s., Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, IČ: 00152901, DIČ: CZ00152901, zapsané v OR vedeném KR Brno sp. zn. B224, bank. spojení: ČSOB a.s.,
182690427/0300, číslo licence pro obchod s elektřinou: 141118574, zák. linka: +420 519 306 300, e-mail: feelecoenergy@fosfa.cz, www.feelecoenergy.cz, www.fosfa.cz

zákazník
TITUL, JMÉNO, PŘÍJMENÍ / FIRMA / NÁZEV
FIRMA

DIČ CZ

IČ

DOMÁCNOST

ZASTOUPENÝ(Á) /JEDNAJÍCÍ

DATUM NAROZENÍ

TRVALÝ POBYT / SÍDLO FIRMY

ULICE

Č. P.

OBEC

Č. O.

MÍSTNÍ ČÁST

MOBIL

TELEFON 2

ZASÍLACÍ ADRESA

PSČ

E-MAIL

JE STEJNÁ JAKO ADR. TRVALÉHO POBYTU / SÍDLO FIRMY

JE STEJNÁ JAKO ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA

JE JINÁ (vyplňte)

TITUL, JMÉNO, PŘÍJMENÍ
ULICE

Č. P.

OBEC

Č. O.

MÍSTNÍ ČÁST

PSČ

Doplňte, prosím.

odběrné místo (OM)
ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA (POKUD JE JINÁ NEŽ ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU)

EAN OM: 8591824

ULICE

Č. P.

OBEC

Č. O.

MÍSTNÍ ČÁST

PATRO

ČÍSLO BYTU

UPŘESNĚNÍ MÍSTA ODBĚRU (např. garáž, zahrada apod.)

V PŘÍPADĚ NOVOSTAVBY: ČÍSLO PARCELNÍ

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

DISTRIBUČNÍ ÚZEMÍ
ROČNÍ SPOTŘEBA

PSČ

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ
VT

MWh

NT

MWh TYP MĚŘENÍ

A

1-FÁZOVÉ
B

C

3-FÁZOVÉ HODNOTA HL. JISTIČE
M

A

REZERVOVANÝ PŘÍKON

kW

produkt, obchodní a distribuční sazba
PRODUKT

e-TARIF

Standard 24
D01d

OT Aku 8

D02d

D25d

D26d

Jednotarif 24 C
C01d

C02d

SMART
Combi 16
D27d

Optimum Aku 8 C

C03d

C25d

C26d

Přímotop 20

D35d
Aku Tarif 16 C

C27d

Tepelné čerpadlo 22

D45d

C35d

D55d

Přímotop 20 C
C45d

D56d

Elektrické topení

Tepelné čerpadlo 22 C

C46d

Komfort víkend

D57d

C55d

D61d
Veřejné osvětlení C

C56d

C62d

cena a způsob úhrady plateb
VRÁCENÍ PŘEPLATKU
PLACENÍ NEDOPLATKU

SLOŽENKA A

PLACENÍ ZÁLOH

SLOŽENKA A

SIPO

SLOŽENKA B

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ

Č. ÚČTU / KÓD BANKY

BANK. INKASO

BANK. PŘEVOD

Č. ÚČTU / KÓD BANKY

BANK. PŘEVOD

Č. ÚČTU / KÓD BANKY

BANK. INKASO
FREKVENCE

MĚSÍČNÍ

ČTVRTLETNÍ

ROČNÍ

ZASÍLÁNÍ FAKTUR V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ - PDF SOUBOR		
SMLOUVA NA DOBU

NEURČITOU

URČITOU DO: DEN

MĚSÍC

POČÁTEČNÍ VÝŠE ZÁLOH Kč		

Splatnost záloh: do 15. dne (příslušného měsíce/kvartálu/roku)
ROK

POŽADOVANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ

Termín zahájení dodávek Dodavatel neodpovídá za splnění požadovaného termínu zahájení dodávky v případech, kdy dodávku nebylo možné v tomto termínu zahájit z důvodů na straně zákazníka, jiného dodavatele elektřiny nebo provozovatele distribuční soustavy; zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v takovém případě bude dodávka elektřiny zákazníkovi ze strany dodavatele zahájena od data, kdy zahájení dodávky
bude možné s ohledem na překážky na straně zákazníka a třetích stran.
Opatření přijímaná při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze Při stavu nouze, při předcházení a odstraňování následků stavu nouze je zákazník povinen podřídit se omezení spotřeby elektřiny nebo
změně dodávky elektřiny. Opatření přijímaná při předcházení stavů nouze, ve stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze upravují Pravidla provozování distribuční soustavy, na která se tímto odkazuje. Dodavatel a zákazník zároveň sjednávají, že
jako opatření přijímaná při předcházení stavů nouze, ve stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze bude Zákazník sledovat a dodržovat pokyny provozovatele distribuční soustavy. Ostatní závazky smluvních stran V případě, že zákazník neplní
platební povinnosti podle této smlouvy (včetně VOPD), má dodavatel právo zaslat zákazníkovi písemnou upomínku za každé jednotlivé neplnění platební povinnosti, zákazník je povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za
každý den prodlení s úhradou svého závazku. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. Platnost a účinnost Smlouvy 1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti od zahájení první dodávky elektřiny. Je-li smlouva
uzavřena na dobu neurčitou, může ji písemně vypovědět kterákoli ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 3 měsíců, počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 2. Platnost této Smlouvy
zaniká uplynutím doby jejího trvání, pokud nedojde na základě dohody smluvních stran k jejímu prodloužení. Smluvní strany se mohou na ukončení platnosti této Smlouvy dohodnout; tato Smlouva může být ukončena v souladu se zásadami uvedenými v
VOPD. Oprávnění na odstoupení od Smlouvy a způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek 1. V případě změn VOPD se Dodavatel zavazuje veřejně oznámit tento záměr, a to ve lhůtě nejpozději 2 měsíce
předem. Nové VOPD včetně poučení o právu Zákazníka na odstoupení od této Smlouvy v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek zašle Dodavatel Zákazníkovi nejpozději 30 kalendářních dnů před začátkem jejich účinnosti. V případě, že Zákazník s navrhovanou změnou VOPD nesouhlasí, je Zákazník oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a to nejpozději do dne nabytí účinnosti změny VOPD. Dodávka elektřiny (sdružené služby dodávky elektřiny) se ode dne účinnosti změny VOPD
uskutečňuje v souladu s provedenou změnou VOPD, nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě. Zákazník je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel neplní své smluvní povinnosti vyplývající z této Smlouvy. 2. Dodavatel
má právo odstoupit od této Smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany Zákazníka, zejména v případě, že Zákazník je v prodlení s plněním platebních povinností dle této Smlouvy po dobu delší než 30 dní. 3. Odstoupení od této Smlouvy
musí být učiněno písemně. Odstoupením od smlouvy tato Smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od této Smlouvy je doručen druhé smluvní straně. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do jednoho měsíce od podpisu smlouvy v
souladu s ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zejména jeho ustanovení § 1818. Zákazník v postavení spotřebitele může od této smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od
Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, a o mimosoudním vyřizování stížností a státním dozoru v oblasti elektroenergetiky a plynárenství, které je nedílnou součástí Smlouvy, a s jehož obsahem byl zákazník v dostatečném předstihu
před uzavřením Smlouvy seznámen. Aktuální znění Poučení je zveřejněno na internetových stránkách dodavatele. Závěrečné ujednání Zákazník svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s ceníkem Dodavatele, obchodními podmínkami dodávky elektřiny,
a s poučením spotřebitele, které jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva může být změněna pouze písemnou formou. Osoby uzavírající smlouvu tímto prohlašují, že jsou oprávněny k platnému uzavření smlouvy.
Plná moc Zákazník tímto uděluje Dodavateli plnou moc ke všem úkonům souvisejícím se změnou dodavatele elektřiny, a to k: • ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem elektřiny pro výše uvedené odběrné místo • zastupování zákazníka při
všech jednáních se stávajícím dodavatelem elektřiny; Dodavatel je mimo jiné oprávněn vyžádat si od stávajícího dodavatele elektřiny jakékoliv informace o smluvním vztahu pro výše uvedené odběrné místo • uzavření smlouvy o připojení výše uvedeného
odběrného místa s provozovatelem distribuční soustavy • uzavření smlouvy o distribuci elektřiny s provozovatelem distribuční soustavy • zastupování zákazníka při registraci u operátora trhu (OTE, a.s.).

podpis za dodavatele
DATUM

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

podpis zákazníka

MÍSTO

DATUM

podpis

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

MÍSTO

podpis

